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1. RĪGAS 74. VIDUSSKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Rīgas 74. vidusskola ir Rīgas pašvaldības dibināta (1974. gadā) un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības
iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
Rīgas 74. vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums, Ministru Kabineta noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums,
Skolas Nolikums un Skolas iekšējo kārtību reglamentējošie akti.
Skolā lielākoties mācās Rīgas pilsētā deklarētie bērni (610 no 626), bet ir arī
skolēni kuru dzīvesvieta ir Jūrmala, Olaine, Ādažu novads, Salaspils novads,
Saulkrasti un Sigulda. Skolā audzēkņi apgūst pamatizglītības un vispārējās vidējas
izglītības programmas.
Skolas prioritāte ir skolēnu un vecāku vidū saistīta ar iespēju iegūt kvalitatīvu
izglītību, bet pamatskolas un vidusskolas posmā — ar iespēju izvēlēties vienu no
divām vispārējās vidējās izglītības programmām. Skola piedāvā saviem audzēkņiem
ārpusstundu laikā plašu interešu izglītības pulciņu un nodarbību klāstu. Skolā aktīvi
darbojas pašpārvalde – Skolas padome, Vecāku padome un Skolēnu padome. Pirms
vairāk nekā vienpadsmit gadiem tās paspārnē dibināts Ilgstoši slimojošo izglītojamo
apmācības centrs (turpmāk tekstā ISIAC) un struktūrvienība Brīvā laika centrs
"Laimīgs bērns". Skolai ir sava atribūtika – logo, karogs, dienasgrāmatas dizains un
skolas forma 1.-4. klašu skolēniem. Skolai ir mājas lapa: www.r74vsk.lv un sociālo
tīmekļu vietne: facebook.com/74vsk.
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Skolēnu skaits izglītības programmās:
Izglītības programmas
Pamatizglītības
mazākumtautību programma
(kods 21011121).
Licences Nr. V-10098.
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā
virziena
mazākumtautību programma
( kods 31011021).
Licences Nr.8981 (Nr.
K8981 no 2020./2021.m.g.).
Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas
virziena
mazakumtautību programma
(kods 31013021).
Licences Nr.8982. (Nr.
K8982 no 2020./2021.m.g.).
Kopā:

2017./2018.m.g.

2018./2019.m.g.

2019./2020.m.g.

528
(13 — mājas
apmācība)

525
(10 — mājas
apmācība)

575
(9 — mājas
apmācība)

-

-

-

114
(4 — mājas
apmācība)

106
(5 — mājas
apmācība)

106
(3 — mājas
apmācība)

662

646

693
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Sociālā vide:
2020./2021. mācību gadā skolā mācās 626 skolēni
Meitenes
315 (50,32%)

Zēni
311 (49,68%)

No tiem:
Skolēni no nepilnām ģimenēm
75 skolēni (11,98%)

Skolēni bāreņi
1 skolēns (0,16 %)

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs:
Pedagoģiskie
darbinieki
Kopā:
t. sk. ar augstāko
pedagoģisko izglītību
t. sk. ar citu augstāko
izglītību
t. sk. ar maģistra
grādu
t. sk. ar doktora
grādu

2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g.
66

66

60

64

63

56

3

3

3

58

59

52

1

1

1

3

2. RĪGAS 74. VIDUSSKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
2.1. Skolas galvenais mērķis
Rīgas 74. vidusskolas mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi ir noteikti skolas
Nolikumā. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības
procesu, lai nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu
sasniegšanu.
Skolas uzdevumi ir:
• īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un
uzdevumus, īpaši sekmējot angļu valodas, matemātikas un informātikas apguvi;
• attīstīt skolēnu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas viņu personiskajai
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskajai līdzdalībai, nodarbinātībai un sociālajai
integrācijai;
• veicināt izglītojamo pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītām
personībām un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
• sekmēt izglītojamo patriotismu un sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot
savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;
• izkopt skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai
un apzinātai karjeras izvēlei;
• sadarboties ar skolēnu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību (turpmāk
tekstā – vecāki), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbību,
kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu
sasniegšanā;
• racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus ar mērķi nodrošināt visu
nepieciešamo izglītības procesam.
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2.2. Rīgas 74. vidusskolas stratēģiskās attīstības prioritātes
Pamatjoma
Mācību saturs

ü
ü
ü
ü
ü

Mācīšana un
mācīšanās

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Skolēnu sasniegumi ü
ü
Atbalsts skolēniem ü
ü
ü
ü
ü
ü
Skolas vide

ü
ü
ü
ü

Prioritātes
Izglītības programmu aktualizācija.
Izglītības programmu, paraugprogrammu un mācību vielas
tematisko plānu sasaiste.
IKT un inovatīvu mācību metožu izmantošana mācību
procesā.
Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci Rīgas
Izglītības un informatīvi metodiskā centra un projekta Skola
2030 piedāvātajos profesionālās pilnveides kursos.
Iesaistīties projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
darbā un apmeklēt kursus “Sadarbība kā caurviju prasme
pamatskolā”.
Izglītības procesa kvalitātes pārraudzība un novērtēšana.
Vienotās vērtēšanas sistēmas īstenošana un pilnveidošana.
Vienotas kārtības ievērošana pārbaudes darbu norises
plānošanā un vērtēšanā.
Skolēnu saskarsmes, sadarbības un pašvērtešanas prasmju
attīstība.
Projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un
novērtēšanas sistēmas pilnveidošana.
Izstrādāt un pielietot jaunās mācīšanas un mācīšanās
metodes kompetenču pieejas ietvaros saskaņā ar katra
izglītojama individuālajām izglītības vajadzībām.
Mācību procesa korekcija atbilstoši skolēnu sasniegumiem.
Skolēnu pozitīvas attieksmes veicināšana pret mācībām.
Darbs ar talantīgiem bērniem.
Skolēnu personības izpēte.
Atbalsts skolēniem ar mācīšanās un saskarsmes grūtībām.
Audzināšanas programmas, karjeras izglītības un interešu
izglītības īstenošana.
Nodrošināt efektīvas karjeras izglītības sistēmas īstenošanu.
Pagarinātās darba dienas grupas sākumskolas skolēniem.
Skolēnu – vecāku – skolotāju sadarbības un informācijas
apmaiņas pilnveide.
Koleģialitātes un konsekvences principu ievērošana.
Labvēlīgas emocionālās vides pilnveide.
Skolēnu un vecāku līdzdalības aktivizēšana skolas vides
veidošanā.
Skolas fiziskās vides labiekārtošana atbilstoši mūsdienīga
mācību procesa prasībām un mācību priekšmeta specifikai
(kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanai).
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ü Pedagoģiskā un atbalsta personāla profesionālās kvalitātes
nodrošināšana un pilnveide.
ü Plānveidīga skolas materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.
ü Tehnisko risinājumu nodrošināšana e-mācību vides
lietošanai
un pieredzē balstītas izglītības īstenošanai.
Skolas darba
ü Skolas darba kvalitātes nodrošināšana skolas konkurētspējas
organizācija, vadība,
veicināšanai.
vadības kvalitāte
ü Pedagogu tālākizglītības pārraudzības sistēmas izveide.
ü Skolas tradīciju saglabāšana.
ü Starpskolu, starpinstitūciju, starpvalstu projektu īstenošana.
Resursi
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3. RĪGAS 74.VIDUSSKOLAS SNIEGUMS KVALITĀTES
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
3.1. Mācību saturs
3.1.1. Skolas īstenotās izglītības programmas
Mācību process Rīgas 74. vidusskolā (mazākumtautību skola) tiek īstenots
atbilstoši licencētajām izglītības programmām.
Skolotāji savā darbā izmanto daudzveidīgas, skolēnu spējām un vecumam
atbilstošas mācību metodes, kas atbilst mācību priekšmetu specifikai un mācību
satura prasībām. Skolotāji pārrauga skolēniem mācību priekšmetā sasniedzamos
rezultātus, kā arī analizē skolēnu mācību sasniegumus — rezultāti tiek izmantoti
mācīšanas procesa tālākajā plānošanā un uzlabošanā, mācīšanas metožu koriģēšanā
un ir aktualizēts darbs pie optimāla mājas darbu apjoma nodrošināšanas. Spriežot pēc
EDURIO veiktas aptaujas, 91% skolēnu apgalvo, ka skolotāji vienmēr izskaidro
pārbaudes darbu izpildes nosacījumus, skolotāji saprotami izstāsta un izskaidro
mācību vielu. 95% no visiem skolēniem ir pārliecināti, ka var prasīt padomu
skolotājam, ja kaut ko nesaprot un 88% izglītojamo ir saņēmuši skolotāju spriedumus
par iespējām sasniegt vēl labākus rezultātus. Ir ievērojams šī rādītāja pozitīvai
pieaugums par vidēji pieciem procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo analīzes posmu.
Skolotājiem ir nodrošinātas kvalitatīvas konsultācijas un visa nepieciešamā
informācija un resursi plānu izstrādei. Mācību satura jautājumi un starppriekšmetu
saikne tiek apspriesti un saskaņoti skolas metodiskajās komisijās.
Visi skolotāji darbā izmanto VISC un SKOLA 2030 piedāvātās
paraugprogrammas. Skolotāji, savu iespēju robežās, mācību procesā izmanto
mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas — skolēnu zināšanu un prasmju pārbaude
veidojot elektroniskos testus un veidojot elektroniskus kursus moodle vidē
(macibas.e-skola.lv), kas jau rādīja pozitīvo atbalstu COVID 19 pirmā viļņa
pandēmijas laikā. Moderno tehnoloģiju izmantošanai skolotāji tika izglītoti gan ar
RIIMC (Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskais Centrs) un VISC (Valsts
Izglītības Satura Centrs) piedāvātajiem kursiem, gan veidojot kursus pedagogiem
skolā. Pēdējo trīs gadu laikā skolā tika nodrošināts jauns interneta tīkls ar 37 bezvada
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interneta piekļuves punktiem, kas dod iespēju izmantot viedtehnoloģijas stundās
jebkura skolas vietā, kā arī tika atjaunoti datori un skārienjūtīgie ekrāni skolā.
8.–12. klasēs pedagogi pielieto matemātikā, fizikā, ķīmijā un bioloģijā ESF
(Eiropas Sociālais Fonds) finansētā projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju
tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” piedāvātos
izstrādātos materiālus.
Visi tematiskie plāni ir noformēti un pieejami elektroniski. Plānos tiek veiktas
korekcijas, ja tas nepieciešams skolēnu mācīšanās tempa vai vielas apguves grūtību
dēļ. Direktora vietnieki izglītības jomā katra mēneša noslēgumā kontrolē tematisko
plānu izpildi.
Izglītojamo audzināšanas darbs tiek plānots un organizēts, ievērojot pēctecības
principu. 2019./2020.mācību gadā tika aktualizēta skolas audzināšanas darba
programma, tā tika pilnveidota atbilstoši valsts prioritātēm. Klases audzināšanas
darba programmās un plānos tiek iekļauts: klases audzināšanas stundu saturs,
ārpusklases un ārpusskolas pasākumu plānojums, individuālais darbs ar
izglītojamiem, ņemot vērā viņu vajadzības un īpatnības, karjeras izglītība, drošības
jautājumi, darbs ar vecākiem. Skolas audzināšanas darbā tiek izmantotas dažādas
metodes: darbs grupās, pārrunas, diskusijas, debates, prāta vētra, lomu spēles,
situāciju izpēte, projekti, viktorīnas un spēlifikācija (gamification).
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
mazākumtautību programma dod iespēju izglītojamajiem padziļināti apgūt fiziku,
matemātiku, bioloģiju, ķīmiju un informātiku. Izglītojamo vecākiem informācija par
skolas izglītības programmām tiek sniegta vecāku sapulcēs.
Vairumā gadījumu pedagogi meistarīgi pielieto dažādas metodes skolēnu
aktivizēšanai, analīzes, sintēzes prasmju attīstīšanai, akcentējot grupu un pāru darbu,
informatīvi attīstošās, pētnieciski izzinošās, instrukciju, problēmu izvirzīšanas un
spēļu metodes.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām
izglītības programmām, tas ir pieejams skolas foajē un elektroniskajā žurnālā,
pārskatāms, un par izmaiņām sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti
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gan individuāli, gan publicējot informāciju elektroniskajā žurnālā un, atsevišķos
gadījumos arī skolas tīmekļu lapā.
Stiprās puses
• Mācību priekšmetu standarti pamatizglītībā un vidējā izglītībā ir apzināti;
• Tiek nodrošinātas bilingvālās mācībās un mācību priekšmetu apgūšana
latviešu valodā paredzētājās klasēs pēc skolas licencētam programmām;
• Pedagogiem tika veikts atbalsts skolā IKT izmantošanai mācību procesā;
• Ir licencēta uz kompetenču pieeju balstīta izglītības programma, kura tiks
īstenota 1., 4., un 7.klasē;
• Ir aktualizēta vispārējās vidēja izglītības programma un pamatizglītības
programma;
• Ir izstrādāta karjeras attīstības programma un karjeras attīstības atbalsta
pasākumu plāni;
Turpmākās attīstības vajadzības
• Noteikt mācību satura apguves rādītājus katrā mācību priekšmetā;
• Izstrādāt un īstenot efektīvas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas;
• Organizēt vairāk stārpt. metod. seminārus;
Vērtējuma līmenis: labi (3)

3.2. Mācīšana un mācīšanās
3.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Rīgas 74. vidusskolas darba galvenā forma ir mācību stunda. Skolotāji savā
darbā ievēro pamatizglītības un vidējās izglītības standarta prasības, pārzina attiecīgo
mācību priekšmetu programmas un skolas izvirzītos mācību un audzināšanas darba
mērķus un uzdevumus.
Skolotāju darbība mācību stundās tiek balstīta uz profesionāli izveidotu skolas
metodiskā darba sistēmu, kuru reglamentē „Metodiskās padomes reglaments”,
„Noteikumi par metodiskajām komisijām”. Skolā darbojās 8 metodiskās komisijas.
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Skolotāju radošais darbs metodiskajās komisijās, elastīgā gatavība pārmaiņām
un inovāciju apgūšanai nosaka mācīšanas kvalitāti. Metodiskajās komisijās skolotāji,
balstoties uz mācību darba izvērtējumu un kontroles rezultātiem, kā arī skolas
izvirzītajām prioritātēm, izvirza mācību mērķus, uzdevumus, atlasa jaunajiem mācību
priekšmetu standartiem un skolēnu vecumam un spējām atbilstošās mācību metodes
un līdzekļus. Visas MK strādā pie vienota pamatuzdevuma visa mācību gada garumā,
kas nodrošina labākus rezultātus kopējam skolas metodiskajam darbam.
Skolotāji savā darbā izmanto dažādas mācību satura apguvei piemērotas
mācību metodes. Mācību metožu izvēle stundās ir daudzveidīga, tā tiek pakārtota
skolēnu vecuma un uztveres īpatnībām, atbilstoši mācību priekšmeta specifikai un
mācību satura prasībām. Mācību satura apguve tiek atspoguļota Mykoob
elektroniskajā žurnālā. Ieraksti tiek veikti atbilstoši Skolā izstrādāto normatīvo aktu
prasībām, reizi nedēļā ierakstu savlaicīgumu pārrauga direktores vietnieces izglītības
un audzināšanās jomā. Mācību stundu mērķi ir skaidri formulēti, sasniedzami un
izglītojamajiem saprotami. Metodiskajās komisijās pedagogi apspriež izmantojamās
mācīšanas metodes, notiek pieredzes apmaiņa, tiek sniegta informācija kolēģiem par
kursos iegūto.
Direktors un direktora vietnieki regulāri hospitē mācību stundas ar mērķi
iepazīties ar skolotāju izmantotajām metodēm un to lietderību, konstatēt, vai mācību
stundu mērķi ir skaidri formulēti un izglītojamajiem saprotami, IKT izmantošanu
mācību procesā, kā arī, lai apkopotu pedagogu pieredzi un ieteiktu citiem pedagogiem
apmeklēt kolēģa stundas ar konkrētu mērķi. Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka
mācību stundās valda labvēlīga, lietišķa gaisotne. Visi pedagogi demonstrē augsta un
laba

līmeņa stundu plānošanas un organizēšanas prasmes, daudzveidīgu un

pārdomātu metožu izmantojumu. Stundu apmeklējuma laiks pārsvarā ir saskaņots ar
skolotājiem.
Pedagoģiskajās sēdēs tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar jaunākajām
metodiskajām

atziņām, kā izzināt skolēnu, kā mācīt izglītojamajiem mācīties.

Skolotāji aktīvi apmeklē tālākizglītības kursus, kuros gūtās zināšanas pielieto savā
tālākajā darbā. Skolotāji metodiskajās komisijās analizē skolēnu sasniegumus gan
ikdienā, gan valsts pārbaudes darbos. Arī pasniegšanas metodes tiek koriģētas
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atbilstoši sasniegumiem. Pedagoģiskās padomes sēdēs metodiskās komisijas dalās
pieredzē, ar kādām metodēm ir sasniegti mācību rezultātu uzlabojumi.
Mājas darbi tiek uzdoti un pārbaudīti regulāri. Izglītojamo mājas darbi ir
daudzveidīgi, tie ne tikai nostiprina stundā apgūto mācību vielu, bet arī veicina
skolēnu patstāvīgā, praktiskā un pētnieciskā darba iemaņas. Mājas darbu formas
atbilst mācību priekšmeta specifikai un ir daudzveidīgas. Par mājās veicamajiem
darbiem tiek veikti ieraksti izglītojamo dienasgrāmatās un ieraksti e-žurnālā, kas
nodrošina labāku informācijas plūsmu starp skolu un vecākiem.
Tiek pievērsta uzmanība darba formām, kas ir izmantojamas, ieviešot jauno
izglītības saturu, izglītojamo darba laika plānošanai, pašvadītām mācībām, izglītojamo
atbildības sajūtas izkopšanai. Ir būtisks pedagogu un izglītojamo dialogs – tiek
izvirzīti problēmjautājumi, izteikti viedokļi, rosinātas sarunas, kas atbilstoši mācību
situācijai pilnveido izglītojamo saskarsmes prasmi un motivē izglītojamos mācīties.
Apmeklējot mācību stundas, konstatēts, ka stundās ir laba skolotāju un
izglītojamo sadarbība, kas balstīta uz pozitīvu attieksmi un skolotāja prasmi veidot
konstruktīvu dialogu.
Skolotāji strādā atbilstoši izglītojamo spējām un tempam. Stundās tiek
izmantoti dažādi diferencēti uzdevumi, kas ļauj skolēnam strādāt atbilstoši viņa
spējām. Mācību stundās, atbilstoši stundas mērķiem un uzdevumiem, tiek izmantoti
dažādi mācību līdzekļi, tai skaitā IKT (Interneta resursi, multimediju projektori,
interaktīvās tāfeles un balsošanas iekārtas, dokumentu kameras). Visi skolas kabineti
ir aprīkoti ar datortehniku un ekrāniem, kā arī bezvada interneta piekļuves punktiem.
Pedagogi izmanto digitālos resursus, tostarp SKOLA 2030 materiāli. Gandrīz
visi pedagogi piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra, pilsētas, valsts
un starptautisko izglītības iestāžu vai centru organizētajās semināros, konferencēs un
projektos klātienē un attālināti.
Tika konstatēts, ka pedagogi efektīvi izmanto viņu rīcībā esošus resursus.
Mācību stundas notiek mācību priekšmetu kabinetos, kas ir nodrošināti ar mācību
līdzekļiem un aprīkojumu. Gandrīz visās klašu telpās iekārtojums ļauj pedagogiem
izmantot tehnisko aprīkojumu un informācijas tehnoloģiju dotās iespējas, lai
sasniegtu stundas mērķus, īstenotu uzdevumus un nodrošinātu pilnvērtīgu
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informācijas apriti starp pedagogiem, izglītojamo vecākiem un citām ieinteresētajām
personām.
Lielākā daļa skolotāju veiksmīgi nodrošina mācību procesa saikni ar reālo dzīvi
un mūsdienu aktualitātēm. Tematiskajos plānos skolotāji iekļauj karjeras izglītības
uzdevumus.
Izglītojamo mācību sasniegumu uzskaite un analīze tiek veikta atbilstoši skolas
skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti regulāri,
atspoguļojot tos e-žurnālā (vienmēr) un dienasgrāmatās. Rezultāti tiek analizēti. Uz
pārrunām tiek aicināti izglītojamo vecāki, ja skolēnam ir 2 vai vairākas nesekmīgas
atzīmes vai skolēns bieži kavē stundas. Tiek veikta piezīmju veidošana žurnālā, ja
skolēns neieradās stundā laicīgi.
Lai ieinteresētu izglītojamos mācību darbam, skolā tiek organizēti dažādi
pasākumi, aktivitātes, kuras ir netieši saistītas ar mācību procesu – skatuves runas
konkursi, viktorīnas, mācību priekšmetu olimpiādes. Mācību priekšmetu pedagogi
veic izglītojamo sagatavošanu

un līdzdalību skolas, pilsētas, novadu un valsts

olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādei. Pirmā semestra un mācību gada
beigās tiek veidota izglītojamo mācību rezultātu analīze.
Direktora vietnieks izglītības jomā informē pedagogus par mācību rezultātiem.
Katrs skolotājs analizē sava priekšmeta skolēnu mācību sasniegumu dinamiku. Klašu
audzinātāji veic savas klases skolēnu izaugsmes novērojumu un informē par to
vecākus. Jūnijā skolotāji raksta sava darba pašvērtējumu, analizē arī Valsts pārbaudes
darbu rezultātus. Tiek veikts centralizēto eksāmenu izvērtējums, salīdzinot rezultātus
mācību gada laikā ar iepriekšējo gadu sasniegumiem mūsu skolā, kā arī ar rezultātiem
pilsētā un valstī. Ar rezultātiem tiek iepazīstināti skolas vecāki skolas kopsapulcē.
Lai nepārslogotu skolēnus un varētu labāk plānot mācību darbu, katru
semestri tiek sastādīts pārbaudes darbu grafiks, nepieciešamības gadījumā tajā tiek
veiktas korekcijas, par ko skolēni ir laicīgi paziņoti.
Vidusskolas un pamatskolas posmā tiek organizēts skolēnu zinātniski
pētnieciskais darbs saskaņā ar skolā

izstrādātiem norādījumiem. Izglītojamie

teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek konsultēti zinātniski pētniecisko darbu
izstrādē. 7.–12.klases izglītojamiem ir iespējams izvēlēties darba vadītāju un sāk
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izstrādāt savu zinātniski pētniecisko darbu, kuru aizstāv skolā 2. semestra sākumā.
Zinātniski pētnieciskie darbi tiek aizstāvēti skolā un labākie tiek izvirzīti Rīgas pilsētas
lasījumiem.
Skolā katru gadu notiek pedagoģiskās padomes sēdes: 1., 5., 10. klasēm un
pārējām klasēm — pēc vajadzības. Pedagoģiskajos padomes sēdes tiek pārrunāts
skolēnu adaptācijas process, pedagogi vienojas, kā labāk organizēt mācību procesu,
lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesus un citi klasei aktuāli jautājumi.
Sēdes rezultātā tiek noformulēti ieteikumi skolotājiem, panāktas vienošanās
par mācību metodēm un vērtēšanas aspektiem, pievērsta uzmanība veselības
problēmām, izstrādāta stratēģija darbam ar bērniem ar mācīšanās grūtībām un
talantīgajiem bērniem, noteikts sadarbības plāns ar vecākiem.
Diferencējot mācību procesu, spējīgākajiem izglītojamajiem tiek uzdoti
papildus uzdevumi, šie izglītojamie tiek gatavoti arī dalībai olimpiādēs dažādos
mācību priekšmetos.
Ārkārtējās situācijas laikā tika veiktas vairākas EDURIO aptaujas ar mērķi
koriģēt skolas darbu, lai saprastu laicīgi kā jūtas bērni mājās un par to, kā ir noritējušas
attālinātās mācības. Izglītojamie pauž viedokli, ka Skola attālinātās mācības nodrošina
ļoti labi — 19%, drīzāk labi — 38%, neitrāli — 35%. Uz jautājumu “Kā tev izdodas
mācīties attālināti?” skolēni atbild sekojoši: ļoti labi — 21%, drīzāk labi — 35%,
neitrāli — 29%. Vidēja starpība starp jautājumiem ir statistiski nenozīmīga, kas liecina
par to, ka skolēni labi saprot gan savas, gan skolas spējas attālinātās mācībās,
atzīmējot galveno grūtību ka liels uzdevumu skaits (34% no visiem respondentiem).
Skolēni atzīmē ka galveno pozitīvo attālinātās mācības pusi — iespēju plānot darbu
ērti, jo stundas ir sadalītas un ir palielināts darbu iesniegšanas termiņš.

Stiprās puses:
• Pārdomāta metodiskā darba organizēšana, daudzveidīgs pielietoto mācību
metožu klāsts;
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• Pārdomāta skolas administrācijas, skolotāju, atbalsta personāla sadarbība
mācību procesā un problēmsituāciju risināšanā;
• Pedagogu spēja pielāgoties izglītojamo individuālajām spējām un vajadzībām;
• Kvantitatīvā un kvalitatīvā iegūto datu analīze (stundu vērošanas lapas,
pedagogu, izglītojamo un vecāku anketēšana, izglītojamo sasniegumi) liecina,
ka mācību procesa norise ir mērķtiecīga un rezultatīva;
Tālākās attīstības vajadzības:
• Izglītot pedagogus par kompetenču pieeju mācību saturā (praktiskais
pielietojums);
• Ieviest atbalsta pasākumu un projektu ietvaros izstrādātās metodes un
paņēmienus ikdienas darbā;
• Turpināt attīstīt mācību procesa saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un
mūsdienu aktualitātēm.
Vērtējums: labi (3)

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Izglītojamo attieksme pret mācību darbu un prasme mācīties ir dažāda. Skolā
ir izstrādāts konsultāciju grafiks, kas nodrošina visiem izglītojamajiem iespēju saņemt
palīdzību mācību programmas

apguvē, kā arī uzlabot

savus sasniegumus.

Konsultācijas izglītojamie izmanto arī lai gatavotos mācību priekšmetu olimpiādēm.
Katram izglītojamajam ir iespējams saņemt savām vajadzībām un spējām
atbilstošu augstas kvalitātes izglītību. Pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos
mācību

darbam

un

veido

viņos

motivāciju

mācīties,

izsakot

uzslavas,

pamudinājumus. Pedagogi rosina mācību procesā izmantot dažādas skolas un pašu
izglītojamo rīcībā esošās iespējas: gatavoties un piedalīties dažāda mēroga konkursos,
projektos un pasākumos, sporta sacensībās un mācību priekšmetu olimpiādēs
(skatīties 6.4. pielikumu).
Skola regulāri informē izglītojamos par mācību darbā izvirzītajām prasībām.
Mācību gada sākumā pedagogi iepazīstina izglītojamos ar prasībām katrā konkrētajā
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mācību priekšmetā, ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem.
Vērtēšanas kārtība ir pieejama Skolas mājas lapā. Par izglītojamo mācību darbam
izvirzītajām prasībām tiek regulāri informēti vecāki. Skola divas laicīgi informē
vecākus par bērna, kuram ir grūtības mācībās, mācību sasniegumiem.
Skolā un klasēs valda labvēlīgs mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu.
Visiem izglītojamajiem ir nodrošināti mācību materiāli mācīšanās procesam.
Izglītojamie prot darboties ar dažādām mācību metodēm-pāru darbs, grupu darbs,
prezentāciju veidošana un darba prezentēšana, projekta metode, radošā darbnīca u.c.
Izglītojamie prasmīgi strādā ar datoriem, meklējot informāciju internetā, uzdevumi.lv,
www.dzm.lv mājas lapā vai citās skolotāju ieteiktajās interneta vietnēs. Visi skolas
skolēni izmanto Rīgas domes piedāvātu iespēju izmantot licencēto OFFICE 365
komplektu, kurā ietilpst ne tikai nepieciešama programmatūra mācībām, bet arī
mākoņkrātuve skolēnu dokumentiem. Vērotajās stundās tika konstatēts, ka pedagogi
mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācību darbu, rosina mācību procesā izmantot
Skolas vai pašu izglītojamo rīcībā esošās iespējas (datorklasi, bibliotēku, lasītavu,
sporta halli, interneta resursus utt.). Skolēni izmanto skolas piedāvās iespējas darbam
skolas lasītavā un sporta zālē, kuru izmantošana ir optimāli organizēta. Skolēniem ir
iespējas izmantot datorklases un mācību telpu speciāli izveidotu ZPD izstrādei —
tajā ir attiecīga tehnika — datori, 3D printeri un pārējie instrumenti darbam.
Rīgas 74. vidusskolā tiek mērķtiecīgi organizēts darbs skolēnu mācīšanās
motivācijas veidošanā.

Skolā regulāri notiek tematiskās nedēļas (skatīties 6.5.

pielikumu).
Skolā tika arī organizēti karjeras atbalsta pasākumi skolēniem — karjeras
nedēļas skolā, kuras ietvaros karjeras izglītība tika implementēta mācību stundās un
klases audzināšanas stundās un tika veikti vairāki pasākumi skolēniem, kas atspoguļo
cilvēku karjeras izvēles procesu, ka pasākums “No dzīvnieku mīlestības līdz
profesijai” Rīgas zooloģiskajā dārzā kopā ar skolēnu pašpārvaldes locekļiem un
skolotājiem. Karjeras izglītības saskaņotu pasākumu plāni tiek savlaicīgi izvietoti
skolas mājas lapā.
“Skolas Soma” projekta ietvaros notika vairāki pasākumi, ka “Krāsaino graudu
spēles”, Zinātkāres centrs ZINOO apmeklējums, Sveču darbnīca skolā, vairākas
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vēsturiskās ekskursijas Rīgā, Ventspilī un Liepājā, virtuālais planetārijs skolēniem
skolā, ziemassvētku izrādes, muzejpedagoģiskā programma ,,Melngalvju nam.”,
Ādolfa Alunāna muzeja muzejpedagoģiskā programma un ekskursija Jelgavā,
Kultūras mantojuma iepazīšana Vecrīgā un programmas “Ornaments” apmeklējums
Mākslas muzejā Rīgas Birža, Kultūras mantojuma iepazīšana Vecrīgā ar VEF muzeja
apmeklējuma programmu, 5.klašu ekskursijas uz Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas
muzeja interaktīvo programmu “Rudentiņ, bagāts vīrs!“, dalība koncertā “100
Latvijas stāsti 100 minūtēs”.
Visu mācību priekšmetu pedagogi informē izglītojamos un nepilngadīgo
izglītojamo vecākus par prasībām, kas izvirzītas mācību satura apguvei. Izglītojamie
atzīst, ka pamatā šīs prasības izprot un respektē, tomēr ne visi spēj tās izpildīt dažādu
iemeslu dēļ: personiskās motivācijas trūkums, vecāku neiesaistīšanās, zems
iepriekšējo zināšanu līmenis, uzvedības problēmas, mācīšanās traucējumi, u.c.
Skola nodrošina visus skolēnus ar nepieciešamo mācību literatūru, sadarbībā
ar pedagogiem bibliotēkā tiek regulāri atjaunots mācību grāmatu un daiļliteratūras
fonds. Skola abonē žurnālus un laikrakstus, kas ir izmantojami mācību procesā,
pieejami bibliotēkā un lasītavā. Pedagogi mērķtiecīgi motivē izglītojamos sasniegt
savus mācību mērķus, izmantojot skolas piedāvātos resursus — datorklases un
laboratorijas iespējas, bibliotēku, lasītavu. Lai uzlabotu

vidusskolas absolventu

pētnieciskā darba prasmes, katru gadu skola organizē radoši pētniecisko darbu
izstrādi 7.–12. klašu izglītojamajiem. Katru mācību gadu skolā notiek zinātniski
pētniecisko darbu konference, pēc kuras tiek atlasīti vislabākie darbi dalībai pilsētas
ZPD skatē. Tā, 2018. un 2020.g. divi iepriekšminētie skolēnu darbi ne tikai sasniedza
I vietu valsts mērogā, bet arī tika izvirzīti pārstāvēt Latviju Eiropas mērogā. 10.kl.
skolnieka Marata Samigullina darbs tika prezentēts EUCYS (Contest for Young
Scientists) 2018 Dublinā, Īrijā, kas sasniedza desmito vietu no 80 dalībvalstis.
Izglītojamie prot strādāt gan individuāli, gan pāros un grupās. Grūtības parasti
rodas tiem izglītojamajiem, kas iestājas skolā pēc ilgāka pārtraukuma mācībās
(slimības dēļ), no sociālā riska ģimenēm, ar dažādiem uzvedības un mācīšanās
traucējumiem. Liela daļa šo izglītojamo neizprot izglītības nozīmi, un pedagogi
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iegulda lielu darbu, strādājot ar šiem izglītojamajiem individuāli (konsultāciju laikā),
motivējot viņus.
Skolā ir noteikta kārtība stundu kavējumu uzskaitei un profilaksei. Klašu
audzinātāji regulāri koordinē skolēnu mācību stundu neattaisnoto kavējumu
iemeslus, sazinās ar vecākiem vai aizbildņiem.

Nepieciešamības gadījumā tiek

iesaistīta sociālā pedagoģe un Rīgas pilsētas atbildīgie dienesti, organizētas
starpinstitūcijas sanāksmes problēmu risināšanai.
Skolas atbalsta personāls mērķtiecīgi pēta un apkopo informāciju par katra
izglītojamā personības īpatnībām. Klases audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi
apkopo informāciju par katra izglītojama mācību sasniegumiem (“Skolēnu zināšanu
apguves līmeņi mācību priekšmetos” un klases audzinātāju 1. semestra un gada
atskaite “Klases mācību sasniegumu rezultāti un apguves līmeņi”).
Metodisko komisiju un metodiskās padomes sanāksmēs, kā arī pedagoģiskajās
sēdēs tiek analizēti katras klases semestra un mācību gada mācību rezultāti, šī
informācija tiek izmantota mācību procesa pilnveidē.
Izglītojamie ir informēti par sabiedrībā notiekošiem procesiem un aktīvi
piedalās IAC un UNESCO ārpusstundu pasākumos, kas ir saistīti ar sociālām un
kultūras aktualitātēm.
Balstoties uz iegūtiem datiem no veiktas aptaujas par ārpusstundu
pasākumiem EDURIO platformā, tika secināts, ka skolēni ļoti pozitīvi vērtē
piedāvātas iespējas, projektus un pasākumus Skolas Somas un karjeras izglītības
ietvaros, īpaši atzīmējot karjeras izglītības noderīgumu.
Stiprās puses:
• Individuālā pieeja izglītojamajiem, mācību darba diferenciācija un skolas dalība
Pumpurs projektā;
• Izglītojamiem ir iespējas piedalīties mācību projektos, konkursos, sacensībās,
organizēt pasākumus Skolā un ārpus tās;
• Skolas dalība IAC (Izglītības un Attīstības Centrs) un UNESCO ASP
(Associated School Project) veiktajos projektos;
• Skola nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas analīzi;
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• Pedagogi un izglītojamie ir apmācīti un aktīvi izmanto OFFICE 365
lietojumprogrammu komplektu un komunikācijas platformas (Microsoft
Teams, Zoom) un mācību platformas Soma.lv, Uzdevumi.lv, Letonika.lv,
moodle vidi (macibas.e-skola.lv) mācību procesa īstenošanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Motivēt izglītojamos uzņemties atbildību par savām mācībām;
• Pilnveidot mācību darba formas ar bērniem ar mācīšanās traucējumiem
nodrošinot diferenciāciju;
• Veicināt izglītojamo iesaistīšanos pētnieciskajā darbībā, zinātniski pētniecisko
darbu izstrādē.
Vērtējums: labi. (3)

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Mācību sasniegumu vērtēšana Rīgas 74. vidusskola tiek uzskatīta par mācību
procesa sastāvdaļu. Pedagogi veic izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu,
balstoties uz valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un skolā izstrādāto
„Mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu”.
Skolotāju izmantotās vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu
vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Skolā ir vienotas prasības pārbaudes
darbu veidošanai un vērtēšanai, skolotāji tās ievēro.

Metodiskajās komisijās ir

izstrādāti pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji.
Lielu nozīmi skola pievērš skolēnu motivācijai. Pedagogi savā metodiskajā
darbībā veicina mācīšanās motivāciju. Skolā pedagogi mācību procesā rosina
izglītojamos izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (rokasgrāmatas, enciklopēdijas,
vārdnīcas, presi, komunikācijas līdzekļus). Pedagogi rosina izglītojamos strādāt
mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā.
Vērtēšana ir sistemātiska. Skolotāji izmanto e-žurnāla piedāvātās iespējas
ieskaites darbu rezultātu un kritēriju atspoguļošanai un analīzei. Vērtējumu uzskaiti
regulāri kontrolē un pārrauga direktora vietnieki izglītības jomā.
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Izglītojamajiem un viņu vecākiem ir zināms pārbaudes darbu grafiks, kā arī
vērtēšanas kārtība.
Vecākiem tiek sniegta informācija vecāku sapulcē “Aktualitātes mācību gadā”.
Vērtēšanas kritēriji ir pieejami Skolas mājas lapā. Lai veidotu priekšstatu par
izglītojamo mācību sasniegumiem, to dinamiku un informētu par to vecākus, Skola
izmanto e-žurnālu Mykoob. Vērtējumu uzskaiti, regularitāti un atbilstību Skolā
pieņemtajiem vērtēšanas kritērijiem pārauga direktora vietnieki izglītības jomā.
Pārbaudes darbi tiek izlaboti savlaicīgi. Pēc pārbaudes darbu izpildes pedagogi
veic mutisku darba analīzi klasē un iepazīstina izglītojamos ar darba vērtējumu.
Izglītojamajiem ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus, izmantojot individuālo
konsultāciju laikus, un lielākā daļa izglītojamo šo iespēju izmanto.
Izglītojamo iegūtie vērtējumi tiek regulāri analizēti un izmantoti turpmākajā
darbā. Ar šiem rezultātiem tiek iepazīstināti arī vecāki. Skolā ir noteikta kārtība vecāku
informēšanai par skolēnu mācību sasniegumiem un pārbaudes darbu veikšanai
izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Skolēni un vecāki tiek regulāri
iepazīstināti ar vērtēšanas procesā iegūtajiem rezultātiem skolēnu dienasgrāmatās,
ikmēneša vērtējumu izrakstos un liecībās, vecāku sapulcēs, vacāku dienās, arī
e-žurnālā Mykoob.
Stiprās puses:
• Pārdomāta un kvalitatīvi izstrādāta un aktualizēta mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība;
• Mācību priekšmetu stundās skolotāji izmanto daudzveidīgas skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšanas metodes;
• Izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem ir skaidra vērtēšanas kārtība;
• Novembrī un martā kvalitatīvi noris informācijas apmaiņa par katra skolēna
sasniegumiem vecāku dienas ietvaros;
• Mērķtiecīga iekšējās kontroles sistēma: skolas vadība operatīvi analizē skolēnu
mācību sasniegumus, analīzes rezultātus apspriež ar
skolotājiem.
Tālākās attīstības vajadzības:
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mācību priekšmetu

• Pilnveidot vērtēšanas formas un metodes bērniem ar mācīšanas traucējumiem;
• Pilnveidot pedagogu un izglītojamo spēju sniegt atgriezenisko saiti;
• Attīstīt skolēnos paškontroles un pašvērtēšanas prasmes.
Vērtējums: labi (3).
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3.3. Izglītojamo sasniegumi
3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Izglītojamo sasniegumus ikdienā vērtē atbilstoši valstī noteiktajām prasībām
un skolas 2019.gada 1.septembrī aktualizētajai Rīgas 74.vidusskolas kārtībai “Mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība”. Mācību gada laikā pedagogi un Skolas vadības
komanda analizē izglītojamo ikdienas sasniegumus, veic preventīvu darbu un izvērtē
izglītojamo izaugsmi.
Rezultāti tiek apkopoti semestra un gada beigās, kā arī periodiski pēc
pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Tie tiek regulāri analizēti metodiskās padomes,
metodisko komisiju un pedagoģiskās padomes sēdēs. Izglītojamo zināšanu un
prasmju statistikas analīze tiek izmantota mācību procesā, ieviešot korekcijas un
prognozējot tālāko darbību, sniedzot atbalstu izglītojamajiem. Šo procesu pārrauga
un kontrolē direktores vietnieces izglītības jomā. E-žurnāla un izglītojamo
dienasgrāmatu pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka pedagogi atspoguļo atbilstošajos
dokumentos ikdienas un noslēguma sasniegumus, laikus ieraksta rezultātus
atbilstošajos dokumentos.
Analizējot un apkopojot izglītojamo mācību sasniegumus, tiek izmantoti šādi
vērtējuma līmeņi: 9, 10 balles — augsts (vidēji svērta atzīme 8,50 – 10,00), 6, 7, 8
balles –optimāls (vidēji svērta atzīme 6,50 – 8,49), 4, 5, 6 balles –pietiekams (vidēji
svērta atzīme 4,00 – 6,49), 3, 2, 1 balles – nepietiekams (kaut viena negatīva atzīme
vai/un nv).
Izglītojamo sasniegumu līmeņi pamatskolā un vidusskolā (4.–12.klase) –
analizējot pēdējo trīs mācību gadu rezultātus, tika pievērsta uzmanība optimāla un
augsta līmeņa mācību sasniegumu dinamikai mācību priekšmetos un klašu grupās.
Var secināt, ka visās izglītības programmās ir vērojami stabili izglītojamo mācību
sasniegumu rādītāji.
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Tabulas:
4.–6.klases
Apguves līmeņu sadalījums pēc skolēnu skaita
Skolēnu
skaits

198

198

210

apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
9
8
23
nepietiekams
55
30
42
pietiekams
105
135
119
optimāls
29
25
26
augsts
Apguves līmeņu sadalījums procentuāli
apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
5%
4%
11%
nepietiekams
28%
15%
20%
pietiekams
53%
68%
57%
optimāls
15%
13%
12%
augsts
7.–9. klases
Apguves līmeņu sadalījums pēc skolēnu skaita
Skolēnu
skaits

128

138

186

apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
15
12
31
nepietiekams
47
41
56
pietiekams
62
76
79
optimāls
4
9
20
augsts
Apguves līmeņu sadalījums procentuāli
apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
12%
9%
17%
nepietiekams
37%
30%
30%
pietiekams
48%
55%
42%
optimāls
3%
7%
11%
augsts
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10.–12. klases
Apguves līmeņu sadalījums pēc skolēnu skaita
Skolēnu
102
95
skaits

92

apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
7
1
9
nepietiekams
46
24
29
pietiekams
40
59
46
optimāls
9
11
8
augsts
Apguves līmeņu sadalījums procentuāli
apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
7%
1%
10%
nepietiekams
45%
25%
32%
pietiekams
39%
62%
50%
optimāls
9%
12%
9%
augsts
Rīgas 74. vidusskola (4. – 12.klases)
Apguves līmeņu sadalījums pēc skolēnu skaita
Skolēnu
428
431
skaits

488

apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
31
63
nepietiekams
21
148
127
pietiekams
95
207
244
optimāls
270
42
54
augsts
45
Apguves līmeņu sadalījums procentuāli
apguves
2017./2018.māc.gads 2018./2019.māc.gads 2019./2020.māc.gads
līmeņi
7%
13%
nepietiekams
5%
35%
26%
pietiekams
22%
48%
50%
optimāls
63%
10%
11%
augsts
10%
Analizējot 3 gadu statistiskus datus ir stabils izglītojamo ar augstiem
vērtējumiem skaits 4.–6. kl. kā arī paaugstināts izglītojamo skaits ar augstiem
vērtējumiem. 2019./2020. mācību gadā 4. – 12.klases izglītojamo skaits, kam ir
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augsti mācību sasniegumi, ir 11 %, izglītojamo skaits, kam ir optimāli mācību
sasniegumi – 50%. 2017./2018., 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā mācību
sasniegumu rādītāji ir stabili, vidēji svērtais procentuālais rādītājs nav stipri mainījies.
Pamatskolas posmā izglītojamajiem ar nepietiekamiem vērtējumiem tiek organizēti
atbalsta pasākumi nepietiekamo vērtējumu uzlabošanai: cēloņu izpēte, izglītojamo
mācību motivācijas veicināšana, sadarbībā ar ģimeni. Jāatzīmē, ka visiem skolēniem,
kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, tiek piedāvātas
konsultācijas un pēcpārbaudījumi.
Kopš 2004./2005. mācību gada skolā tiek organizēta ceremonija Zinību
Forums, kur tiek apbalvoti skolas teicamnieki un olimpiāžu uzvarētāji. Arī mācību
posmā no 2017. līdz 2020. gadam šī tradīcija tiek turpināta.
Stiprās puses:
• Mērķtiecīga mācību sasniegumu analīzes sistēma;
• Pozitīva mācību sasniegumu dinamika 4.—6.kl.;
• Individuālā pieeja darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanas grūtībām.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Attīstīt izglītojamo motivāciju ikdienas apzinīgam un mērķtiecīgam
darbam, iniciatīvu un atbildību;
• Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, pilnveidojot skolēnu
pašvērtēšanas sistēmu.

3.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skola veic nopietnu, sistemātisku mācību procesa organizēšanu veiksmīgai
valsts diagnosticējošo darbu norisei. Pamatojoties uz valsts diagnosticējošo darbu
rezultātiem, mācību priekšmetu MK un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvirzīti
uzdevumi mācīšanas un mācīšanās procesam. Izglītojamie valsts pārbaudes darbos
uzrāda labus rezultātus. To pierāda valsts pārbaudes darbu statistika.
Valsts pārbaudes darbu analīze tiek veikta dažādos līmeņos un griezumos pēc
vienota parauga: katrs pedagogs veic rezultātu novērtējumu klasē, kurā māca
atbilstošu priekšmetu. Pedagogi analizē pārbaudes darbā pārbaudītos, standartā
noteiktos pamatprasību izpildes rezultātus un izvirza jaunu sasniedzamo rezultātu.
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Valsts pārbaudes darbu rezultātus analizē metodisko komisiju sanāksmēs, izvērtējot
izglītojamo stiprās puses un pilnveidojamās prasmes.
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Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā (m.t.i.p) 3.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
1%
0%

6% - 10%
0%
0%
0%

11% - 20%
7%
6%
2%

21% -30%
4%
10%
8%

31%-40%
16%
13%
12%

41%- 50%
13%
16%
17%

51%-60%
13%
12%
12%

61%-70%
23%
18%
25%

71% - 80%
12%
15%
10%

81%-90%
10%
6%
12%

91%-100%
1%
1%
4%

11% - 20%
0%
0%
0%

21% -30%
1%
0%
2%

31%-40%
0%
3%
7%

41%- 50%
4%
3%
5%

51%-60%
9%
9%
11%

61%-70%
16%
18%
11%

71% - 80%
25%
25%
16%

81%-90%
28%
31%
29%

91%-100%
17%
10%
18%

11% - 20%
0%
0%
0%

21% -30%
1%
3%
2%

31%-40%
1%
1%
7%

41%- 50%
9%
3%
28%

51%-60%
6%
6%
22%

61%-70%
12%
10%
20%

71% - 80%
9%
13%
19%

81%-90%
23%
24%
0%

91%-100%
39%
39%
2%

Diagnosticējošais darbs Mācību valodā (krievu) 3.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
0%

6% - 10%
0%
0%
0%

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
0%

6% - 10%
0%
0%
0%

26

Diagnosticējošais darbs Latviešu valodā (m.t.i.p) 6.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
0%

6% - 10%
1%
0%
0%

11% - 20%
2%
0%
0%

21% -30%
2%
3%
1%

31%-40%
21%
7%
9%

41%- 50%
16%
13%
20%

51%-60%
13%
16%
20%

61%-70%
10%
19%
17%

71% - 80%
11%
25%
16%

81%-90%
10%
6%
12%

91%-100%
13%
9%
4%

11% - 20%
0%
0%
0%

21% -30%
2%
1%
6%

31%-40%
3%
3%
3%

41%- 50%
8%
9%
16%

51%-60%
11%
13%
13%

61%-70%
31%
18%
17%

71% - 80%
24%
25%
30%

81%-90%
15%
31%
13%

91%-100%
6%
1%
1%

11% - 20%
10%
6%
6%

21% -30%
6%
10%
6%

31%-40%
16%
10%
14%

41%- 50%
15%
10%
14%

51%-60%
8%
10%
12%

61%-70%
6%
15%
14%

71% - 80%
13%
18%
7%

81%-90%
13%
13%
16%

91%-100%
10%
6%
4%

11% - 20%
2%
0%
3%

21% -30%
3%
1%
10%

31%-40%
11%
12%
19%

41%- 50%
11%
15%
29%

51%-60%
20%
21%
22%

61%-70%
25%
25%
10%

71% - 80%
15%
19%
7%

81%-90%
8%
7%
0%

91%-100%
5%
0%
0%

Diagnosticējošais darbs Mācību valodā (krievu) 6.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
1%

6% - 10%
0%
0%
0%

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
1%

6% - 10%
3%
1%
4%

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei
GADI
2017. -2018.m.g
2018. -2019.m.g
2019. -2020.m.g

0% - 5%
0%
0%
0%

6% - 10%
0%
0%
0%
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Diagrammas:

Skolēnu dalības DD darbos pa gadiem
80
69

70

69

68

67
62

60

54

50
40
30
20
10
0
2017. -2018.m.g

2018. -2019.m.g
3.klases

2019. -2020.m.g

6.klases

Vidējā apguves koeficienta sadalījums pa gadiem
diagnosticējošiem darbiem 3.klasei
100,00%
90,00%
80,00%

72,46%

77,22%

75,60%

80,98%
74,03%

70,00%
60,00%
50,00%

57,64% 57,15%
50,35%

48,52%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017.-2018. m.g

2018.-2019. m.g
mācībvaloda

matemātika

2019.-2020. m.g

latviešu valoda

Trīs gadu laikā diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē ir optimālā
līmenī. 2017./2018. mācību gadā statistiski nozīmīgi atšķiras rezultāti latviešu valodā,
tie bija pārsvarā pietiekamā līmenī, bet ar īpatsvaru uz zemāko līmeni. Skolā,
sadarbojoties mācību priekšmetu un latviešu valodas skolotājiem, ir izstrādāta
mācību darba stratēģija, lai dotu izglītojamiem iespēju uzlabot savas latviešu valodas
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zināšanas. Izstrādātā stratēģija bija efektīva un 2019./2020. mācību gadā rezultāti
latviešu valodā ir paaugstinājušies par 8,65%.
Mazākumtautību (krievu) valodā rezultāti ir stabili augsti, īpatsvars ir uz
augstāko līmeni, bet kopējais vidējais koeficients 3 gados ir 74.03%. Rezultāti
matemātikā pēdējā mācību gada laikā ir pazeminājušies par 23,34 %, bet 3 gadu laikā
vidējais apguves koeficients ir 71,95%. Skolā diagnosticējošo darbu rezultāti
matemātikā un mazākumtautību valodā 3.klasē ir tuvu vidējiem rezultātiem Rīgā
un valstī.
Stiprās puses:
•

Izglītojamo ieinteresētība augstāku rezultātu sasniegšanai.

•

Kopumā valsts pārbaudes darbā 3.klasēm ar kombinētu mācību saturu

mācībvalodā (krievu) ir iegūts augsts un optimāls līmenis.
•

Pietiekams zināšanu līmeņa novērtējums matemātikā un mācībvalodā ir

nelielam skolēnu skaitam; nepietiekams zināšanu līmeņa novērtējums matemātikā un
mācībvalodā nav nevienam skolēnam.
•

Vislabākie rādītāji ir latviešu valodā un matemātikā.

•

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu un krievu valodā 3. klasēs ir

palielinājies skolēnu skaits, kuri ir ieguvuši augsta līmeņa vērtējumu.
Tālākas attīstības vajadzības:
•

Turpināt padziļinātu mācību priekšmetu apguvi.

•

Turpināt skolotāju darbību ar mērķi paaugstināt skolēnu zināšanu

kvalitāti un palielināt skolēnu skaitu, kuri ir ieguvuši augsts līmeņa un optimālo
līmeņa vērtējumu.
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Vidējā apguves koeficienta sadalījums pa gadiem
diagnosticējošiem darbiem 6.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

68,84% 70,02%

64,15%

63,52%
57,58%

60,00%

51,27%

53,24%

57,22%

61,32%

58,63% 60,00%
47,46%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
mācībvaloda

matemātika
2017.-2018. m.g

latviešu valoda

2018.-2019. m.g

dabaszinības

2019.-2020. m.g

Trīs gadu laikā 6.klašu diagnosticējošo darbu rezultāti ir optimālā līmenī.
2019./2020. mācību gada laikā rezultāti latviešu valodā ir pazeminājušies statistiski
nenozīmīgi – par 2,83%. Sadarbojoties ar priekšmetu un latviešu valodas skolotājiem,
tika izstrādāta stratēģija, kā palīdzētu izglītojamiem paaugstināt mācību rezultātus –
īpašu uzmanību pievēršot teksta izpratnes un analītisko prasmju izkopšanai. Rezultāti
ir tuvu vidējam rezultātam Rīgā un valstī. Ir vērojama izglītojamo mācību sasniegumu
pozitīva dinamika, taču kopā ar mācību priekšmetu un latviešu valodas skolotājiem
tika pilnveidota mācīšanas stratēģija, kas palīdzētu izglītojamiem šos rezultātus
paaugstināt. 2019./2020. mācību gadā rezultāti dabaszinībās (47,46%) ir
pazeminājušies par 12,54%, šāda situācija ir saistīta ar diagnosticējošā darba satura
izmaiņām, kā arī ar to, ka ir jāpilnveido priekšmeta apguve bilingvāli. Rezultātu
pazemināšanās dabaszinībās ir vērojamas arī valstī (53,07%) un Rīgā (54,51%).
Rezultāti matemātikā 2019./2020. mācību gadā ir stabili nemainīgi ar statistisko kļūdu
svārstībām 3-5% diapazonā, bet rezultāti mazākumtautību valodā ir pazeminājušies
par 6,5%. Skolas izglītojamo diagnosticējošo darbu rezultāti latviešu valodā un
mazākumtautību valodā 6.klasē ir tuvu vidējam rezultātam Rīgā un valstī.
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Stiprās puses:
•

Visaugstākais zināšanu līmenis-optimālais ir mazākumtautību valodā.

•

Latviešu valodā ir palielinājies skolēnu skaits, kuri ir ieguvuši optimāla

līmeņa vērtējumu.
•

Ne visi izglītojamie sasniedza savām spējām atbilstošus rezultātus.

Tālākās attīstības vajadzības:
•

Rast iespējas individualizētam un diferencētam mācību procesam, lai

paaugstinātu skolēnu zināšanu kvalitāti un palielinātu skolēnu skaitu, kuri ir ieguvuši
augsta līmeņa un optimālā līmeņa vērtējumu.
•

Turpināt padziļinātu mācību priekšmetu apguvi.
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Centralizētie un necentralizētie eksāmeni.
CE vidēja apguves koeficienta apkopojums:
CE

Angļu valodā 12.klasei
Bioloģijā 12.klasei
Latviešu valodā 12.klasei
Matemātikā 12.klasei
Latviešu valoda (m.t.i.p.) 9.klasei
Ķīmijā 12.klasē
Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei

2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.

2019. - 2020.m.g.

61.90%
59.90%
60.80%
56.53%

62.70%

70%

51.65%
57.10%

61.40%
53.10%

51.24%
49.90%
36.10%
32.70%
30.50%
62.90%
57.29%
62.80%
41.30%
-

59.70%
52.90%
44.10%
35.40%
46.80%
63.80%
63.20%
60%
39.60%
-

Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola

52.60%
42.85%
34.60%
42.79%
66.50%
69.71%
61.50%
51.00%
40.00%
41.33%

Diagrammas:

Vidējais apguves koeficients CE Angļu valodā
12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

70%
61,90%

62,70%

59,90%

61,40%
51,65%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola
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2019. - 2020.m.g.

Valsts valodas prasmes līmeņi
vidējā līmeņa
2.pakāpei (B2)
38%

augstākā līmeņa 1.pakāpei
pamata līmeņa
(C1) 3%
2.pakāpei (A2)
21%

vidējā līmeņa
1.pakāpei (B1)
38%

augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1)

pamata līmeņa 2.pakāpei (A2)

vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1)

vidējā līmeņa 2.pakāpei (B2)

2019./2020.mācību gadā ārkārtējās situācijas valstī dēļ 9.klasē netika organizēti
valsts pārbaudes darbi. Izglītojamie varēja izvēlēties kārtot centralizēto eksāmenu
valsts valodā, to izvēlējās kārtot 55% skolas 9. klases izglītojamie.
2019./2020. mācību gadā, kārtojot centralizēto eksāmenu latviešu valodā
9.klasē, 3% izglītojamo ir ieguvuši C1 valodas apguves līmeni, 21% izglītojamo ir
ieguvuši A2 valodas apguves līmeni, 38% izglītojamo ir ieguvuši B1 valodas apguves
līmeni un 38% izglītojamo ir ieguvuši B2 valodas apguves līmeni. Centralizētajā
eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopvērtējums ir 63,20%. Salīdzinot ar 2018./2019.
mācību gadu, centralizētā eksāmena rezultāti latviešu valodā ir paaugstinājušies par
5,91%. Eksāmena latviešu valodā rezultāti vienādi ar vidējo kopvērtējumu valstī. Kā
liecina eksāmena rezultāti, vislabāk ir izkoptas izglītojamo klausīšanās un runāšanas
prasmes, kam pievērsta īpaša uzmanība, mācību procesā izmantojot komunikatīvo
pieeju. Kopā ar latviešu valodas un priekšmetu, kas tiek apgūti latviešu valodā un
bilingvāli, skolotājiem tika izvērtēti eksāmena rezultāti un izstrādātas mācīšanas
stratēģijas, kas palīdzēs izkopt izglītojamo lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
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Vidējais apguves koeficients CE Bioloģijā
12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

60,80%

59,70%

57,10%

56,53%

51,24%

53,10%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

2019./2020. mācību gadā 12. klases rezultāti CE latviešu valodā
(kopvērtējums – 44,10 %), salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir augstāki par 8%.
CE rezultāti ir arī par 8,8 % zemāki nekā valstī. Neskatoties uz pozitīvo tendenci,
sadarbojoties latviešu valodas un priekšmetu skolotājiem, tika izvērtēta situācija un
meklēti jauni risinājumi, kā padziļināt vidusskolēnu mācību motivāciju, apgūstot
latviešu valodu, un kā pilnveidot izglītojamo teksta izpratnes un tekstveides
prasmes.

34

Vidējais apguves koeficients Latviešu valodā
12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

52,60%

50,00%

52,90%

49,90%

44,10%

42,85%
36,10%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Valodas apguves līmeņi
4%

17%

31%

48%

C1

B2

B1

NAV

Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 29 izglītojamie. 4% izglītojamo
ieguva C1, 31% izglītojamo – B2 valodas apguves līmeni, B1 ieguva 48% un nav
ieguvuši nevienu līmeni (tikai punkti) – 17% izglītojamo.
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Vidējais apguves koeficients CE Matemātikā
12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

46,80%

42,79%
34,60%

32,70%

30,00%

30,50%

35,40%

20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

2019./2020. mācību gada centralizētā eksāmena rezultāti matemātikā
12.klasē kopējais zināšanu un prasmju līmenis – 46,80%, kas ir par 16,3 % augstāks
nekā 2018./2019.mācību gadā, bet par 11,4% augstāks nekā valstī.

Vidējais apguves koeficients CE Latviešu valoda
(m.t.i.p.) 9.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

66,50%

69,71%
63,80%

62,90%

63,20%

57,29%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola
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2019. - 2020.m.g.

Vidējais apguves koeficients CE Ķīmijā 12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

62,80%

61,50%

60%

60,00%
51,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

0,00%
2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Vidējais apguves koeficients CE Vēsturē 12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

40,00%

41,33%

41,30%

39,60%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola
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0,00%
2019. - 2020.m.g.

Vidējais apguves koeficients CE Bioloģijā 12.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,80%
60,00%

59,70%

57,10%

56,53%

51,24%

53,10%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Centralizētā eksāmena rezultāti bioloģijā 12.klasē liecina, ka izglītojamie ir
apguvuši zināšanas un pamatprasmes 59,7% un par 8,46% augstāks nekā pagājušajā
gadā un par 6,6% augstāks nekā valstī.
2019./2020.mācību gadā ārkārtējās situācijas valstī dēļ 12. klasēs netika
organizēti necentralizētie eksāmeni.
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Necentralizēto eksāmenu vidēja apguves koeficienta apkopojums:
Necentralizēti valsts
pārbaudes darbi

Angļu valodā 9.klasei
Matemātikā 9.klasei

2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.

Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola

68.38%
72.23%
32.74%
61.22%

67.94%
64.28%
51.85%
46.19%

Valsts

50.43%

66.07%

Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola
Valsts
Rīgas 74.vidusskola

72.47%
65.13%
65.12%
62.65%
64.52%

67.60%
61.08%
55.21%
59.02%
59.34%

Valsts

71.28%

72.81%

Rīgas 74.vidusskola

65.29%

78.08%

Mazākumtautības valoda
9.klasei (krievu)
Latvijas vēsturē 9.klasei
Informātikā vidusskolai
Mazākumtautību valodā
un literatūrā (krievu)
12.klasei

2019. - 2020.m.g.

-

-

-

Diagrammas:

Vidējais apguves koeficients Angļu valodā 9.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

68,38%

72,23%

67,94%

64,28%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola
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2019. - 2020.m.g.

Vidējais apguves koeficients Matemātika 9.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

61,22%

60,00%

51,85%
46,19%

50,00%
40,00%

32,74%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Vidējais apguves koeficients Mazākumtautības
valoda 9.klasei (krievu)
100,00%
90,00%
80,00%

72,47%
66,07%

70,00%
60,00%
50,00%

67,60%

50,43%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola

40

2019. - 2020.m.g.

Vidējais apguves koeficients Latvijas vēsturē 9.klasei
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

65,13%

65,12%

61,08%

60,00%

55,21%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Vidējais apguves koeficients Informātikā viduskolai
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

62,65%

64,52%
59,02%

60,00%

59,34%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

Rīgas 74.vidusskola
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2019. - 2020.m.g.

Vidējais apguves koeficients Mazākumtautību valodā
un literatūrā (krievu) 12.klase
100,00%
90,00%
80,00%

78,08%
72,81%

71,28%

70,00%

65,29%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,00%
2017. - 2018.m.g.

2018. - 2019.m.g.
Valsts

2019. - 2020.m.g.

Rīgas 74.vidusskola

Stiprās puses:
• Salīdzinot ar valsti, iegūto līmeņu rādītāji centralizētajiem eksāmeniem:
matemātikā 12.kl., bioloģijā 12.kl. - skolā ir augstāki.
• Eksāmena rezultāti pilnībā atspoguļo izglītojamo ieguldīto darbu.
• Skolēnu sasniegumi necentralizētajos eksāmenos pārsvarā ir optimālajā un
pietiekamajā līmenī.
• Neskatoties uz daudzveidīgu izglītojamo sastāvu klasēs, skola saglabā stabili
labus rezultātus valsts pārbaudes darbos.
Problēmas:
• Nepietiekamas vispārējās prasmes noformulēt domu, izteikt savu viedokli.
• Vissliktākie rezultāti pārspriedumā, jo dominē vispārīgi spriedumi, ir
neprecizitātes.
• neprasmīgi veidota darba kompozīcija, nepietiekams vārdu krājums,
vienveidīgas teikumu konstrukcijas.
• Trūkst zināšanu dažādu situāciju analīzē.
• Atsevišķiem izglītojamiem ierobežots vārdu krājums.
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Tālākās attīstības vajadzības:
• Turpināt nodrošināt atbalsta pasākumus izglītojamajiem labu VPD rezultātu
nodrošināšanai.
• Turpināt skolotāju darbību ar mērķi paaugstināt skolēnu zināšanu kvalitāti.
• Rast iespējas ieinteresēt izglītojamos mācību priekšmeta apguvē.
• Lielāku uzmanību latviešu un angļu valodas stundās 9. un 12.kl. pievērst
patstāvīgā darba organizēšanai, lietišķo rakstu apguvei, mācību metodisko
paņēmienu dažādošanai, prasmei plānot runu, veidot saziņu.
• Dažādot paņēmienus darbam ar tekstu valodu stundās.
• Dažādot metodiskos paņēmienus, īpašu uzmanību pievēršot darbam ar
interaktīvajiem mācību materiāliem.
• Nodrošināt izglītojamo pašdisciplīnu patstāvīgo un mājas darbu veikšanā.
• Regulāri veikt radošos rakstu darbus.
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3.4. Atbalsts izglītojamiem
Izglītojamie aktīvi darbojas Skolēnu padomē. Skolēnu padomei ir laba
sadarbība ar skolas administrāciju. Vairāki Skolēnu padomes pārstāvji aktīvi darbojas
skolas Bērnu tiesību aizsardzības komisijā. Divi skolēni iesaistīti Skolas padomes
darbā. Skola plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, skolēniem ir
iespēja piedalīties šo pasākumu norisē un organizēšanā. Lielākā daļa skolas organizēto
ārpusklases pasākumu ir interesanti (skolēnu anketēšanas rezultāti — 96%). Tie ir:
• iesvētīšana 1.kl. un 10.kl. skolēnu;
• iesvētīšana lasītajos;
• netradicionālās modes skate;
• Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti;
• skolotāju diena;
• muzeju diena;
• zinību diena;
• ekskursijas;
• erudītu spēles;
• absolventu salidojumi;
• Valsts svētku pasākumi;
• tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem;
• karjeras izglītības pasākumi — slavenie karjeru jomu pārstāvji skolā;
• Ziemassvētku labdarības akcija „Skolēni skolēniem”;
• Miķeļdienas izstāde;
• Meteņu gadatirgus.
Skolā organizētie ārpusstundu pasākumi ir pieejami arī vecākiem. Skolai ir sava
atribūtika: karogs, logo, mājas lapa, skolas muzeja tīmekļa vietne, skolas
dienasgrāmatas.
Skolas interešu izglītības programmu un fakultatīvo nodarbību piedāvājums ir
daudzpusīgs. Skolā darbojas 9 interešu izglītības programmas. Deju kolektīvs ir
sasniedzis panākumus valsts līmenī (piedalījās Rīgas deju svētkos), kā arī aktīvi
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piedalās starptautiskajos konkursos. Deju kolektīvā aktīvi piedalās skolēni kas mācās
citās skolās. Skolas muzeja materiāli regulāri tiek papildināti, izmantojot izglītojamo
projekta darbos izpētīto un savākto informāciju.
Tiek attīstīti sporta virzieni skolā, ka futbols meitenēm, volejbols un pašlaik
skola aktīvi strādā, lai iesaistīties projektā “Sporto visa klase” un piedāvāt skolēniem
arī cīņas mākslas stundas.
Lielākā daļa skolēnu ir iesaistījušies skolas piedāvātajās interešu izglītību
programmās. Vecāki ir informēti par skolas piedāvātajām interešu izglītības
programmām. Notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu
izvērtējums.

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Saskaņā ar skolas Nolikumu skolā strādā atbalsta personāls. Klašu audzinātāji
sadarbojas ar atbalsta personālu, lai apzinātu skolēnu vajadzības. Skola sadarbojas ar
Rīgas domes sociālo dienestu un policiju un bāriņtiesu atsevišķu ģimeņu sociālo
problēmu risināšanā.
Katra mācību gada sākumā 1., 5., 10. klašu skolēniem tiek organizētas
adaptācijas dienas, kurās aktīvi iesaistās skolas atbalsta personāls, lai veicinātu skolēnu
savstarpēju iepazīšanos un saliedēšanu, lai motivētu skolēnus turpmākajam mācību
darbam.
Sociālā pedagoga individuālo sarunu ar izglītojamiem mērķis ir:
• motivēt skolēnu risināt problēmas, mainīt radušos situāciju, izvērtēt savu
rīcību attiecībās ar apkārtējiem, pārdomāt paveikto un plānot darāmo;
• skolā justies droši, būt atbalstītam un saprastam;
• attīstīt spēju saskatīt pozitīvo citos skolēnos, pedagogos, vecākos un
apkārtējos;
• atbalstīt skolēnu viņa paša izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Sociālais pedagogs,

sadarbojoties ar skolēniem, klašu audzinātājiem un

vecākiem, veic sociālā riska ģimeņu bērnu apzināšanu. Katrs gadījums tiek izvērtēts
atsevišķi, tiek izskatīta iespējamā sociālā, emocionālā un psiholoģiskā palīdzība.
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Izvērtējot problēmas nopietnību, tiek plānota un organizēta starpinstitucionālā
sadarbība, profilaktiskais darbs un atbalsts skolēnu vajadzību nodrošināšanai.
Skolā psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu nodrošina viens sociālais
pedagogs, viens psihologs, viena medmāsa, viens logopēds, divi speciālie pedagogi.
Atbalsta personāls nodrošina konsultācijas, adaptācijas nodarbības, sniedz
izglītojamajiem nepieciešamo palīdzību un atbalstu jaunuzņemtajiem izglītojamajiem,
regulāri tiek apzinātas izglītojamo emocionālās, psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās
vajadzības. Skolā darbojas atbalsta personāla komisija, kas savas kompetences
ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un
nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un
psiholoģiskās palīdzību izglītojamajiem ar mācīšanās un uzvedības grūtībām. Atbalsta
personālam ir vienoti kopīgi darba mērķi un uzdevumi. Regulāri notiek atbalsta
personāla sanāksmes, kurās tiek izskatīti jautājumi, kas saitīti ar mācību grūtībām,
uzvedības problēmām un konfliktsituācijām. Lai atbalstītu izglītojamo veselības
aprūpi un sniegtu palīdzību psiholoģiskās un sociālās jomās, tika rīkoti dažādi
pasākumi un organizētas aktivitātes – atbalsta personāls sniedz sociāli emocionālu un
izglītojošu atbalstu dažādās problēmsituācijās, izvērtē neattaisnotu kavējumu cēloņus,
sniedz atbalstu riska grupām.
Regulāri

ir

apzinātas

izglītojamo

emocionālās,

psiholoģiskās

un

sociālpedagoģiskās vajadzības. Šo informāciju izmanto izglītojamo atbalstam un
sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām valsts pārvaldes
institūcijām.
Izglītojamie, vecāki un skolotāji, klašu audzinātāji var konsultēties un lūgt
nepieciešamo palīdzību Skolas atbalsta specialistiem.
Labvēlīgas un drošas vides nodrošināšanai izglītības iestādē sociālais pedagogs
un psihologs veic darbu ar skolēniem, vecākiem un skolas personālu, vada un
organizē profilakses pasākumus, sadarbojoties ar dažādām institūcijām: Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pedagoģiski medicīnisko komisiju un
Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, Rīgas domes Labklājības departamenta
Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļu, Sociālo
dienestu, Rīgas Pašvaldības policiju, Valsts policiju, Rīgas Bāriņtiesu, Valsts Bērnu
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tiesību aizsardzības centru, veselības aprūpes iestādēm, krīzes centriem, interešu
izglītības iestādēm.
Tiek organizētas izglītojošas lekcijas klašu grupām no Rīgas Pašvaldības
policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas “Par likumu ievērošanu un
policijas darbu” u.c. Pedagogi informē izglītojamos par vardarbības veidiem un
izpausmēm, kā arī par to, kā rīkoties vardarbības gadījumā. Tiek organizētas
individuālās sarunās ar vecākiem, kurās tiek piemērots labākais veids, kā sniegt
atbalstu konkrētam izglītojamajam. Tiek sniegtas konsultācijas pedagogiem.
Izvērtējam izglītojamo uzvedību, Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumus un
problēmsituācijas. Analīze tiek veikta vadības, pedagoģiskās padomes un atbalsta
komisijas sēdēs. Problēmsituāciju risināšanā iesaistās pedagogi un izglītojamo vecāki.
Lai veidotu draudzīgu izglītojamo kolektīvu, sistemātiski tiek sniegts psihologa
atbalsts. Psihologs, logopēds, speciālie pedagogi un sociālais pedagogs pēc plāna vai
nepieciešamības gadījumā piedalās vecāku sapulcēs, organizē individuālas
konsultācijas. Skolā regulāri notiek izglītojamo spēju psiholoģiskā izpēte un tiek
sniegti ieteikumi, kā nodrošināt veiksmīgu darbu ar izglītojamajiem. Atbalsta komisija
strādā saliedēti, ātri reaģē un operatīvi risina problēmsituācijas. Skolā visi izglītojamie
no 1.-9.klasei tiek nodrošināti ar bezmaksas ēdināšanas pakalpojumiem, piedāvājot
sabalansētu un pārdomātu ēdienkarti. Regulāri tiek veikta veselīgas pārtikas lietošanas
un ēdienu kvalitātes kontrole. Skola piedalās projektos: “Skolas auglis” un “Piens
skolai”, kas dod ieskatu un māca veselīga uztura pamatus, kā rūpēties par savu
veselību.
Stiprās puses:
• Efektīvs un kvalitatīvs psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.
• Atbalsta personāla sadarbība un profesionālā kompetence.
Tālākās attīstības vajadzības :
• Turpināt darbu pie rekomendāciju izstrādes, lai nodrošinātu individuālu pieeju
atsevišķu izglītojamo vajadzībām.
Vērtējums: ļoti labi. (4)
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3.4.2. Izglītojamo

drošības

garantēšana

(drošība

un

darba

aizsardzība)
Skolā ir rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto,
glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, ieročus. Skolas atbalsta personāls problēmu
risināšanā rīkojas saskaņoti. Atbalsta personāla darbību koordinē Skolas atbalsta
personāla komisija, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti papildu resursi (sociālais
dienests, pašvaldības policijas, bāriņtiesa, pašvaldības un Valsts pedagoģiski
medicīniskā komisija u.c.
Tiek sekots, lai nodrošinātu izglītojamajiem atbilstošu fizisko slodzi sporta
stundās, skolas medmāsa pārrauga, lai izglītojamiem būtu veiktas profilaktiskās
apskates un noteiktajam vecumam atbilstošā vakcinācija. Skola izglītojamajiem
piedāvā ēdināšanas pakalpojumus, veicina veselīgas pārtikas lietošanu. Skolas
medmāsa pārbauda skolas pusdienas un ar parakstu apliecina, ka skolas pusdienas ir
kvalitatīvas un veselīgas.
Skolas psihologs, sociālais pedagogs piedalās klases stundās, vecāku sapulcēs
(adaptācijas, karjeras izglītības, profilakses, dažādu vecumposmu īpatnību utt.
jautājumos), kā arī veic individuālas konsultācijas. Skolas psihologs sniedz
psiholoģiskās konsultācijas skolas skolēniem, vecākiem, skolotājiem, kuri vēlas risināt
un novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā
un skolēna psiholoģiskajā attīstībā. Skolas psihologs un sociālais pedagogs iesaistās
akūtu krīžu vai konflikta situāciju risināšanā. Atbilstoši pasūtījumam skolas psihologs
veic skolēnu psiholoģisko izpēti, psihodiagnostiku, īpašu uzmanību veltot skolēniem
ar mācīšanās grūtībām. Skolas psihologs un sociālais pedagogs veic individuālu
konsultēšanu, novērošanu mācību procesa ietvaros. Katru gadu Skolas psihologs un
Skolas sociālais pedagogs atskaitās par padarīto, veic sava darba analīzi. Sociālais
pedagogs sniedz informāciju par sociālā riska ģimenēm.
Ar mērķi iepazīt vienam otru un saliedēt klases kolektīvu katra mācību gada
sākumā tiek organizētas adaptācijas dienas 1.,5.,10.klašu izglītojamajiem un klasēm,
kurām mainās klašu audzinātāji – īpaša uzmanība pievērsta klases kolektīva
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veidošanai, saskarsmes treniņiem un izglītojamo emocionālajam stāvoklim,
iekļaujoties jaunajā vidē.
Skola sniedz atbalstu skolēniem. Skolas darbinieki saskarsmē ar skolēniem ir
taktiski un iejūtīgi. 1. – 4. klašu grupā strādā skolotājs logopēds un 1.-6.klašu grupā
speciālie pedagogi. Logopēds un speciālie pedagogi mācību gada sākumā veic skolēnu
ar mācīšanas grūtībām diagnostiku, sastāda skolēnu sarakstu, kuriem ir nepieciešama
palīdzība mācībās. Vada nodarbības individuāli un grupās. Konsultē vecākus un
skolotājus pa tēmām, saistītam ar bērnu mācīšanas grūtībām.
Skolā labi strādā psihologs, sociālais pedagogs, speciālie pedagogi, medicīnas
māsa, logopēds, kuri sniedz palīdzību tiem skolēniem, kam tā ir nepieciešama.
Skola piedalās projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai" no 2017. gada. Šī projekta ietvaros ir palīdzēts
daudziem skolēniem: papildu mācību konsultācijas mācību priekšmetos un
konsultatīva atbalsta –pedagoga profesionāli virzīta saruna, kuras rezultāts ir
pedagoga sniegts ieteikums par konkrētu uzvedību/situāciju. Tā (atbalsts vai
konsultācija) ir vēlama vai nepieciešama, lai izprastu un pārvarētu sarežģītu dzīves
situāciju, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. tas ir atbalsts lēmuma pieņemšanā
priekšlaicīgas mācību

pārtraukšanas

kontekstā.

Atbalsta

mērķa

“Samazināt

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
ieviešanu”. Šajos trīs darba gados projektā "PuMPuRS" daudzi skolēni ieguva iespēju
uzlabot savas sociālās iemaņas, kā arī ieguva

iemaņas mācību procesā.

No 2018.gada skolas Atbalsta personāla komanda organizē palīdzību Rīgas sociālās
aprūpes centram "Mežciems" ar Ziemassvētku koncertiem.
Vairāku gadu garumā Ziemassvētkos skolā ir tradīcija organizēt kustību „Bērns
palīdz bērnam”, kad skolēni nes dāvaniņas un skola sveic svētkos bērnus no trūcīgām
ģimenēm.
Skolā tiek ievērota normatīvajos aktos noteiktā izglītojamo kavējumu uzskaites
kārtība. Skolā ir izstrādāta skolēnu kavējumu uzskaites un attaisnošanas kārtība,
noteikta vecāku, skolotāju un skolēnu rīcība neattaisnotu kavējumu gadījumos, par
to rakstveidā ir informēti izglītojamie un viņu vecāki, ko viņi apliecina ar savu
parakstu. 92% izglītojamo apstiprina, ka ir iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības
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noteikumu prasībām. 99% vecāku apliecina, ka ir informēti, kā jārīkojas gadījumos,
ja viņu bērns nevar apmeklēt skolu. Mērķtiecīgi tiek risināts katrs individuāls
izglītojamā kavējumu gadījums, vispirms katru gadījumu risina audzinātājs sadarbībā
ar skolēna vecākiem, saņemot atbalstu no direktora vietniekiem mācību jomā, bet
problēmu gadījumos darbā iesaistās sociālais pedagogs, Rīgas vai citu pašvaldību
sociālie dienesti un/vai pašvaldības policija.
Lai sniegtu izglītojamajiem palīdzību un atbalstu drošības jomā, Skolā tika
rīkoti dažādi pasākumi, veiktas aktivitātes. Skolā izstrādāti un darbojas drošību
reglamentējošie dokumenti. Drošības instrukcijas izstrādātas kopā ar kompetentiem
darba aizsardzības speciālistiem. Skola regulāri veic darba aizsardzības, ugunsdrošības
u.c. instruktāžas skolēniem un skolas darbiniekiem: par Skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, par evakuācijas plānu, par elektrodrošību, ugunsdrošību, par drošību
masu pasākumos, par drošību mācību ekskursijās, par ceļu satiksmes noteikumiem,
par pirmās palīdzības sniegšanu, par Skolas evakuācijas plānu, par rīcību dažādos
nelaimes gadījumos, kā rīkoties ekstremālu situāciju un evakuācijas gadījumā, kā
sazināties ar palīdzības dienestiem. Mācību priekšmetu pedagogi 1. un 2. semestra
sākumā, pirmās mācību stundas laikā un, katru reizi pirms jaunu darbu uzsākšanas,
kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, iepazīstina izglītojamos ar
drošības instrukcijām. Izglītojamie un Skolas darbinieki ir iepazīstināti ar darba
drošības noteikumu ievērošanas instrukcijām valstī noteiktajā kārtībā. Izglītojamie to
apliecina ar savu parakstu instruktāžas lapā. Esošie skolas darba kārtības noteikumi
tiek regulāri izvērtēti un pēc nepieciešamības papildināti.
Katrā stāvā gaiteņos ir norādes par rezerves izejām evakuācijas gadījumā.
Katrā stāvā Skolā ir izstrādāti un visiem redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni.
Skolas darbinieki un izglītojamie ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, zina, kā rīkoties,
jo Skolā ikgadēji notiek praktiskas mācības par rīcību ārkārtas situācijās un evakuācijas
gadījumā. Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu pedagogi, Skolas vadība, Skolas
atbalsta personāls efektīvi sadarbojas, veicot izglītojoši informatīvo darbu ar
izglītojamajiem: pārrunas par bērnu tiesībām un pienākumiem, par iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu, pārrunas, kur vērsties, ja ir nepieciešama palīdzība, par rīcību
vardarbības jautājumos, par ceļu satiksmes noteikumiem, par veselību un veselīgu
50

dzīvesveidu, par drošību e-vidē, par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu un tml.,
kā sazināties ar palīdzības dienestiem.
Skolā ir izstrādāts Skolas dežūru grafiks pedagogiem starpbrīžu laikā gaiteņos,
nozīmēti Skolas dežurējošie administratori no Skolas vadības, organizētas dežūras
pusdienlaikā ēdamzālē. Skolas dežurants reģistrē visus apmeklētājus speciālajā
žurnālā.
Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki ir apguvuši zināšanas RIIMC un Skolā
organizētājos kursos “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesības aizsardzības
jomā”.
Skolai ir izglītības procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par
izglītojamo veselību un individuālajām vajadzībām. Skola regulāri apkopo ziņas par
skolēnu veselību un sociālo vidi. Skolā ir iekārtots atbilstošs medicīniskais kabinets,
kas pēc vajadzības ir pieejams gan izglītojamajiem, gan Skolas darbiniekiem. Skolā
regulāri notiek pasākumi skolēnu profilaktiskajā veselības aprūpē, sanitāri higiēniskie
pasākumi, sistemātiski tiek veikta sanitārā stāvokļa un dezinfekcijas režīma izpildes
kontrole skolā, veikta izglītojamo veselības apskate, notiek informācijas apmaiņa ar
vecākiem, ievērojot konfidencialitāti. Visiem skolas izglītojamajiem ir iekārtotas
medicīniskās kartes. Pēc nepieciešamības, tiek sniegta pirmā palīdzība traumu vai
saslimšanas gadījumā. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā Skolā
vecāki tiek informēti telefoniski. Skolas medmāsa veic ēdināšanas procesa
uzraudzību.
Skolā tika īstenoti pasākumi, kas vērsti uz izglītojamo, vecāku, pedagogu
izpratni par veselīga dzīvesveida veicināšanu. Izglītojamajiem tiek nodrošināta
informācija no Skolas medmāsas par veselīgas pārtikas lietošanu, pedikulozes
profilaksi, pirmo palīdzību sniegšanu, gripas profilaksi un tml.
Skola ir informēta par izglītojamo mājas apstākļiem, veic ģimeņu sociālo izpēti,
analizē izglītojamo uzvedību, tostarp uzvedības problēmas un vardarbības gadījumus.
Skola sadarbojas ar pašvaldības un Valsts policiju, sociālo dienestu, bāriņtiesu un
citām institūcijām.
Skolas teritorijā dežurē pašvaldības policijas pārstāvji, kas nodrošina drošāku
vidi. Skolas dežuranti reģistrē apmeklētājus un noskaidro viņu ierašanās mērķi.
51

Sasniegumi:
• Atbalsta personāls veic izpēti par izglītojamo vajadzībām, konkrēto
informāciju izmanto atbalstam un sadarbībai ar sociālajiem dienestiem un citām valsts
un pašvaldības institūcijām.
• Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek
organizēti pasākumi, nodrošinot izglītojamo drošību. Skolas darbinieki, izglītojamie,
vecāki ir iepazīstināti ar prasībām un tās ievēro.
• Skola nodrošina medicīnisko palīdzību un profilaktisko veselības aprūpi tādā
apjomā, kā to paredz normatīvie akti.
Turpmākā attīstība:
• Skolas atbalsta personālam turpināt pētīt izglītojamo vajadzības, strādāt ar
jaunatnākušo izglītojamo adaptāciju un sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas
gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem, gan Skolas darbiniekiem.
Vērtējums: ļoti labi. (4)

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Ņemot vērā iepriekšējā mācību gada audzināšanas darba analīzi, katra mācību
gada sākumā tiek apspriesti un izvirzīti galvenie audzināšanas darbības virzieni. Klašu
audzinātāji atbilstīgi šiem virzieniem, skolas galvenajiem uzdevumiem, klases
situācijai, izglītojamo vecumposmam un interesēm plāno audzināšanas darbu savā
audzināmajā klasē.
Izglītojamiem tiek organizēti dažādi izglītojoši pasākumi drošības, veselības un
tiesību jautājumos.
Klašu audzinātāju darba plānojums ietver izglītojamo zināšanu, prasmju un
attieksmju veidošanu un attīstības veicināšanu veselīga dzīvesveida pamatos,
atkarības profilaksē, karjeras izvēlē, patriotiskajā audzināšanā, tēmās par drošību
ekstremālās situācijās.
Klašu audzinātāji strādā sadarbībā ar direktora vietnieci ārpusstundu darbā.
Skolā pārdomāti plāno un organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. Skolas
pasākumu organizēšanā un norises vadīšanā izglītojamie piedalās pēc pašu iniciatīvas
vai pedagogu rosināti.
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Ārpusstundu darbā skolai izveidojušās senas un daudzveidīgas tradīcijas, kas
attīstās un mainās. Skolas tradīciju jēga ir veicināt piederības apziņu savai skolai, kā
arī veidot paaudžu pēctecību un saikni. Senām tradīcijām pieder Zinību diena,
Skolotāju diena, Miķeļdienas gadatirgus, Pēdējais zvans, izlaidumi, absolventu
salidojumi, skolas Ziemassvētku egle sākumskolā, Latvijas Republikas proklamēšanas
svinības, Svētbrīdis Ziemassvētkos, netradicionālās modes skates. Katru gadu tiek
organizēts Ziemassvētku koncerts un Mātes dienai veltīts koncerts vecākiem, kurās
piedalās skolas izglītojamie.
Skolēnu padome piedalās svinību un pasākumu organizēšanā, veic aptaujas
savās klasēs, veic ierosinājumus dažādiem jauninājumiem. Skolas muzeja materiāli
regulāri tiek papildināti, izmantojot izglītojamo projekta darbos izpētīto un savākto.
Personības daudzpusīgai, pilnvērtīgai attīstībai skola piedāvā piedalīties sporta
spēļu turnīros, sacensībās skolā un ārpus tās. Izglītojamie, pārstāvot savu skolu, gūst
labus rezultātus.
Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā
izglītojamo un viņu vecāku vēlmes un skolas iespējas. Skolā darbojas vokālā studija
dejas kolektīvs „Raduga”, teātra studija.
Skolā darbojas Lego pulciņš 1.–4. klašu izglītojamajiem, mājsaimniecības
pulciņš 5. – 9. klašu izglītojamiem, vizuālās mākslas pulciņš 1. – 6. klašu
izglītojamiem, sporta pulciņi – futbols 5.–9. un 10.–12. klašu izglītojamiem.
Ir izveidojusies sadarbība ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, kurš skolā
katru gadu viesojas ar interesantām personībām.
Izglītojamo vecāki par izglītojamo sasniegumiem un apgūtajām prasmēm
interešu izglītības nodarbībās tiek informēti ar skolas mājas lapas starpniecību,
ziņojumiem informatīvajos stendos skolā, kā arī izglītojamo priekšnesumiem Valsts
svētkos, Talantu konkursā un Mātes dienas pasākumos.
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Stiprās puses
• Izglītojamajiem ir iespēja darboties klases un skolas pasākumu organizēšanā,
piedalīties Skolēnu Padomes darbā, izteikt priekšlikumus un ierosinājumus
skolas ārpusstundu pasākumiem.
• Ārpusstundu darbā skolai izveidojušās senas un daudzveidīgas tradīcijas.
• Izglītojamie aktīvi un rezultatīvi piedalās sporta pasākumos gan skolu, gan
rajonu un pilsētu mērogā.
• Skolā ar panākumiem darbojas interešu izglītības programmas, augsti rezultāti
skatēs un sporta sacensībās.
• Sporta darba organizatori – sporta skolotāji – plāno un organizē aktīvu un
daudzveidīgu, ar augstiem sasniegumiem bagātu skolas sporta dzīvi.
• Izglītojamie, skolas darbinieki un izglītojamo vecāki ir informēti par
izglītojamo sasniegumiem interešu izglītībā un sporta sacensībās, kā arī citās
aktivitātēs.
Tālākās attīstības vajadzības
• Aktīvāk ieinteresēt un iesaistīt klašu kolektīvus skolas pasākumu organizēšanā
un līdzdalībā.
• Saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus un augstos sasniegumus
mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā.
Vērtējums – ļoti labi (4).

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Rīgas 74.vidusskolā viena no svarīgākajām audzināšanas programmas jomām
ir karjeras izglītība. Skolā ir izvirzīts mērķis paaugstināt izglītojamo kompetenci
turpmākās izglītības un nākotnes profesijas izvēles jautājumos. Kopš 2017./2018.
mācību gada skola piedalās Eiropas Savienību fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot pieeju
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējā un profesionālās iestādē”.
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Skolā plāno un regulāri organizē, projekta ietvaros, karjeras pasākumus visu klašu
skolēniem mācību gada garumā.
Karjeras izglītības darbu skolā organizē pedagogs karjeras konsultants Irēna
Petrova sadarbībā ar skolas sociālo pedagogu, psihologu, ar klases audzinātājām,
priekšmetu skolotājiem un skolēnu parlamentu nodrošina profesionālās orientācijas
izpēti, mērķtiecīgi palīdz audzēkņiem apzināties savas spējas un intereses.
Karjeras izglītības saturs ir atspoguļots mācību priekšmetu programmās un
kalendāri tematiskajos plānos, kā arī audzināšanas programmā, kurā ietvertas karjeras
izglītības tēmas izglītojamo atbalstam, ņemot vērā izglītojamo vecumposmu.
Karjeras izglītībā skolā tiek izmantotas dažādas formas: mācību priekšmetu
stundās visos vecuma posmos, darbs ar izglītojamiem

audzināšanas stundās,

sadarbība ar vecākiem, iepazīšanās ar dažādām mācību iestādēm un to piedāvātajām
iespējām, karjera kā tēma projektu nedēļas ietvaros, skolas konkursi tematisko nedēļu
ietvaros, ārpusskolas pasākumos: “Ēnu dienas”, izstāde „Skola” Ķīpsalā, atvērto
durvju dienas dažādās mācību iestādēs, tikšanās ar absolventiem un dažādu profesiju
pārstāvjiem. Karjeras atbalsta projekta ietvaros izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar
daudzām profesijas jomām:
• drošība, glābšana, aizsardzība;
• farmācijas un ķīmijas rūpniecība;
• Izglītība;
• komunikācija un mēdiji;
• Māksla un kultūra;
• Jurisprudence;
• Kokapstrāde;
• Psiholoģija;
•

Personīga izaugsme.

Par skolas lepnumu tiek uzskatīta veco tradīciju uzturēšana un jauno tradīciju
izveidošanu. Viena no tām ir palīdzības sniegšana dzīvniekiem dzīvnieku patversmē
”Līči”. Bērni mācās būt līdzjūtīgi, gūst pieredzi labdarībā (gan vācot makulatūru ,kuru
patversmē maina pret barību, gan veidojot sedziņas, paklājiņus no vecām drānām,
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gan par bērnu vecāku ziedojumiem, iepērkot barību). Pieredzi labdarībā skolas bērni
un to vecāki gūst arī, sniedzot palīdzību Rīgas zoodārzam, tika vākti ziedojumi Baltās
pūces sadzīves apstākļu uzlabošanas vajadzībām.
Klašu audzinātāji un skola sniedz 9. un 12. klašu audzēkņiem nepieciešamo
informāciju un palīdzību tālākizglītības izvēlē, un visās klašu grupās tiek organizētas
tikšanās ar izglītojamo vecākiem par tālākās izglītošanās iespējām, par dažādu
profesiju darba specifiku, par pieprasījumu darba tirgū.
Stiprās puses:
• Karjeras izglītības koordinatore katru gadu izstrādā un realizē piesātinātu, ar
skolas mācību un audzināšanas darbu saistītu karjeras izglītības plānu;
• Tiek realizēta plaša mēroga sadarbība ar uzņēmumiem, organizācijām, valsts
institūcijām, augstskolām un sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem;
• Skolā tiek sniegts regulārs informatīvais atbalsts izglītojamajiem un
metodiskais atbalsts skolotājiem karjeras izglītības jautājumos.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Sadarbības paplašināšana ar skolas absolventiem un vecākiem;
• Pieredzes apmaiņas aktivitāšu paplašināšana karjeras izglītības jomā;
• Izveidoto tradīciju pilnveidošana.
Vērtējums: ļoti labi. (4)

3.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Skolā ir noteikta kārtība, kā noris informācijas apmaiņa ar izglītojamo
vecākiem.
Rīgas 74. vidusskolas sadarbības formas ar vecākiem:
• skolotāju/ administrācijas individuālas sarunas ar vecākiem;
• skolotāju/ administrācijas sarunas ar vecākiem grupās;
• skolas Atbalsta speciālistu komandas konsultēšanas darbs individuāli/
vecāku grupās/ klasēs;
• anketēšana;
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• sanāksmes klasē/ klasēs, skolā;
• Vecāku padome;
• Skolas padome;
• ieraksti e-žurnālā;
• ieraksti dienasgrāmatās;
• koncerti;
• ekskursijas;
• izglītojošas lekcijas, diskusijas;
• atvērto durvju dienas;
• vecāku dienas;
• darbs projektu ievaros (projektu koprakstīšana);
• informatīvais TV skolas foajē;
• informācija skolas stendā;
• skolas mājas lapa;
• diplomi, pateicības raksti, goda raksti.
Skolas gada sākumā kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar iepriekšējā mācību
gada darba rezultātiem, jaunā mācību gada uzdevumiem, jaunajiem skolotājiem,
atbalsta personāla darba informāciju, utt.
Vecāku sapulcēs vecāki saņem informāciju par klases aktivitātēm, plānotajiem
pasākumiem klasē un skolā, skolotāju prasībām mācību procesā un mājas darbu
izpildē, interešu izglītības pulciņiem skolā, fakultatīviem, konsultācijām, kā arī izsaka
savu viedokli un priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.
Skolēnu vecāki tiek iepazīstināti ar piedāvātajām izglītības programmām,
vērtēšanas kārtību, skolas noteiktajiem pārbaudes darbiem, izmaiņām skolas izglītības
programmās, mācību priekšmetu standartos. Skola sniedz izglītojamo vecākiem
informāciju par visiem ar izglītību un audzināšanu saistītajiem jautājumiem.
3., 6., 9., 12. klašu skolēnu vecāki laicīgi tiek iepazīstināti ar MK noteikumiem
par valsts diagnosticējošiem darbiem 2 reizes mācību gada laikā.
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Reizi pusgadā skolā notiek Vecāku diena, kurā vecāki var konsultēties ar
mācību priekšmetu skolotājiem.
Vairākas reizes gadā, pēc vajadzības — reizēm arī biežāk, skolas vadība
sadarbībā ar klases audzinātājiem, atbalsta personālu individuāli tiekas ar atsevišķiem
vecākiem un skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, neattaisnoti stundu kavējumi,
bieži iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi.
Vecāki regulāri saņem informāciju par to, kāda palīdzība nepieciešamības
gadījumā tiek sniegta gan sociālās palīdzības dienestos, gan skolā, dokumentu
noformēšanas noteikumi, administrācijas pieņemšanas laiki un citi jautājumi. Gan
speciālistu darba laikā, gan citā laikā pēc vienošanās, notiek individuālās konsultācijas
ar skolas psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu, medmāsu.
Vispārējus datus par skolēnu sasniegumiem ārpusklases pasākumos, sporta
sacensībās un citu informāciju vecāki var iegūt skolas mājas lapā .
Vecāki tiek regulāri aicināti piedalīties arī ārpusklases pasākumos, piemēram,
skolēnu radošajās izstādēs, tradicionālajā Ziemassvētku koncertā un sirsnīgajā
pasākumā, kas veltīts Mātes dienai. Vecāki arī aktīvi piedalās skolas muzeja attīstībā,
kā arī tiek iesaistīti Karjeras nedēļas pasākumu īstenošanā, kuras ietvaros vecākiem ir
iespēja dalīties ar skolēniem ar savu darba pieredzi.
Skola var lepoties ar deju kolektīva „Raduga” skolēnu vecāku sadarbību ar
skolu, jo tieši ar vecāku atbalstu tika izremontēta un aprīkota deju zāle, ģērbtuves,
regulāri tiek papildināts mazo dejotāju tērpu klāsts, kā arī tieši ar vecāku atbalstu
kolektīvs var piedalīties festivālos, deju svētkos, utt.
Stiprās puses:
• Skolēnu vecāki regulāri tiek informēti par skolas darbību.
• Vecāki aktīvi iesaistās skolas aktivitātēs un atbalsta skolas iniciatīvu dažādu
projektu realizācijā.
• Skolotāji regulāri informē vecākus par skolēnu mācību sasniegumiem, stundu
apmeklējumiem un skolas pasākumiem, izmantojot dažādas saziņas formas.
• Skolā regulāri notiek vecāku sapulces un vecāku dienas.
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• Vecāki var konsultēties ar atbalsta personālu (sociālais pedagogs, psihologs,
speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa).
Tālākās attīstības vajadzības:
• Veicināt vecāku vēl aktīvāku iesaistīšanos iestādes plānotajos un organizētajos
pasākumos.
• Turpināt skolēnu ģimeņu sistemātisku informēšanu par skolēnu mācību
sasniegumiem un stundu kavējumiem e-žurnālā.
• informācijas apmaiņas uzlabošana, izmantojot „Mykoob” iespējas.
Vērtējums –labi. (3)

3.4.6. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola veicina un atbalsta talantīgo bērnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs,
projektos un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Labākie zinātniski pētniecisko
darbu autori tiek izvirzīti dalībai rajona un pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konferencē.
Par dalību un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un
skatēs pedagogiem un izglītojamiem ar direktores rīkojumu tiek izteikta pateicība.
Ilggadēja skolas tradīcija ir olimpiāžu, konkursu un zinātniski pētniecisko darbu
konferenču laureātu un viņu skolotāju apbalvošanas pasākums. Skolā izveidoti īpaši
noteikumi par projektu nedēļu. Vairāki skolēni ieguvuši godalgotas vietas mācību
priekšmetu olimpiādēs rajona līmenī. Skolēniem ir iespēja apmeklēt konsultācijas
visos mācību priekšmetos. Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības
mācībās, kā arī ar šo skolēnu vecākiem, taču sadarbība ne vienmēr ir efektīva. Skolā
aktīvi darbojas atbalsta personāls: psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa,
speciālais pedagogs, kuri nodrošina kvalitatīvu palīdzību skolēniem. Izglītības
psihologs sniedz konsultācijas skolēniem, vecākiem un kolēģiem, kuri vēlas risināt un
novērst psiholoģiska rakstura problēmas, kas skolēniem rada traucējumus mācīšanās
procesā un personības attīstībā. Skolas sociālā pedagoģe nodrošina kvalitatīvu
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palīdzību izglītojamajiem, sadarbojas ar mācību priekšmetu

pedagogiem, klašu

audzinātājiem un vecākiem.
Skolā mērķtiecīgi un efektīvi plāno darbu ar talantīgiem izglītojamiem. Mācību
procesā skolotāji ņem vērā talantīgo izglītojamo intereses, jo skola atbalsta pedagogus
darbā ar talantīgajiem bērniem. Skolotāji strādā ar talantīgajiem izglītojamiem
fakultatīvajās nodarbībās, individuālās konsultācijās, radot izglītojamiem mācību
motivāciju.
Skola plāno un veicina talantīgo izglītojamo līdzdalību konkursos, olimpiādēs
un projektos. Kā veiksmīga darba forma, kas ļauj atraisīt pētnieciskā darba iemaņas,
veicina visu vidusskolēnu iesaistīšanos radošā mācību darbā, ir izglītojamo zinātniski
pētnieciskais darbs (turpmāk – ZPD). Katrs izglītojamais 7. – 12.klasē apgūst iemaņas
ZPD darbu izstrādē, ko apliecina praksē, un izstrādā zinātniski pētniecisko darbu.
Ir izstrādāts nolikums ZPD organizēšanai, vadīšanai, kontrolēšanai un
vērtēšanai. Vidusskolēnam 11. klasē ir jāuzstājas skolas zinātniskajā konferencē,
prezentējot savu pētniecisko darbu. Katru mācību gadu labākie skolēnu darbi tiek
izvirzīti uz Rīgas pilsētas un valsts ZPD konferencēm.
Plānojot ikdienas mācību darbu, priekšmetu skolotāji piedāvā radošus
uzdevumus,

papildinformācijas

iespējas

talantīgajiem

un

uzcītīgākajiem

izglītojamiem. Pedagogi savstarpēji dalās metodiskā darba pieredzē par dažādu
mācību metožu izmantojumu mācību stundās, par tālākizglītības kursos gūtajām
atziņām.
Izglītojamie un skolotāji sadarbojas, lai sekmētu izglītojamo izaugsmi. Par
talantīgo izglītojamo panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti
pārējie izglītojamie un skolas darbinieki, ievietojot informāciju skolas mājas lapā, kā
arī uz ziņojumu dēļa skolā.
Labākie izglītojamie un skolotāji tiek godināti Valsts svētku pasākumos –
4. maija svinīgajos brīžos, tā jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju.
Lai izglītojamie apmeklētu sev nepieciešamās konsultācijas, sadarbojas klašu
audzinātāji, priekšmetu skolotāji un vecāki. Izglītojamo dienasgrāmatās ir iekārtotas
speciālas lapas, kurās tiek izdarīti ieraksti par konsultāciju laikiem. Vecākiem ir iespēja
konsultēties ar skolas atbalsta personālu izglītojamo izaugsmes sekmēšanā.
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Stiprās puses
• Izmantojot konsultācijas, tiek nodrošināta mācību procesa individualizācija un
diferenciācija darbā ar talantīgajiem skolēniem.
• Sadarbība ar skolas sociālu pedagoģi, psiholoģi un vecākiem.
• Talantīgie izglītojamie piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta
sacensībās, mākslinieciskās jaunrades skatēs un konkursos.
• Izglītojamie, skolas darbinieki un izglītojamo vecāki ir informēti par
izglītojamo sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sporta
sacensībās, kā arī citās aktivitātēs.
• Izglītojamiem ir pieejamas konsultācijas un individuālais darbs mācību
priekšmetos.
• Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls
sadarbojas, lai sekmētu to izglītojamo izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās.
Tālākās attīstības vajadzības
• Atbalsta sistēmas pilnveidošana izglītojamiem ar mācību grūtībām;
• Palielināt to zinātniski pētniecisko darbu skaitu, kas tiek izvirzīti ZPD
konferencēm.
Vērtējums – labi. (3)

3.4.7. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām
Skolā netiek īstenota programma izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām,
bet mācību procesa ietvaros tiek sniegts atbalsts un palīdzība visiem izglītojamiem,
kuriem tā ir nepieciešama. Atbalsta sniegšanā tiek iesaistīts skolas atbalstā personāls,
klases audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, administrācija.
Skolā šobrīd nemācās izglītojamie, kam būtu diagnosticēti būtiski fiziski,
redzes, dzirdes un kustību traucējumi. Tomēr skolā mācās skolēni ar mācību
grūtībām. Ar šādiem izglītojamiem skolotāji strādā gan individuāli, gan klasē, kas
atviegloja to apmācību un veiksmīgu pārcelšanu uz nākamo klasi. Klases audzinātāji
piesaista viņus skolas un klases dzīvei. Šiem izglītojamiem un viņu vecākiem tiek
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sniegts psiholoģiska rakstura atbalsts un informatīvas konsultācijas. Izglītojamie visos
ārpusstundu un klases pasākumos var apmeklēt kopā ar klasi. Sadarbības laikā gan
izglītojamajam un viņa vecākiem, gan skolotājam tiek akcentētas izglītojamā stiprās
puses un meklēti resursi, kā veiksmīgāk palīdzēt mācību procesā apgūt mācību
programmu. Izglītojamiem no 5.klases arī ir iespēja piedalīties projektā “Pumpurs”.
Skolā ir pacēlājs un lifts bērniem ar īpašībām vajadzībām.
Skolā izveidots Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centrs (apmācība
mājās) un trīs skolotājas nodrošina skolēnu apmācību slimnīcā „Gaiļezers”.
Ilgstoši slimojošo skolēnu skaits pa gadiem:
Klase
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
kopā

2017./2018.m.g.
1
1
1
1
2
5
5
2
18

2018./2019.m.g.
2
1
1
2
4
1
1
3
15

2019./2020.m.g.
1
2
1
3
1
2
1
11

Mājās apmācībā izglītojamo skaits katru gadu samazinās, kas liecina par to, kā
skola nepieciešamības gadījumā var nodrošināt arī iekļaujošo izglītību izglītojamiem
ar īpašām vajadzībām pēc vecāku velēšanās un nodrošināt individuālo mācību plānu
realizāciju.
Skola sadarbojas ar:
• 252. un 243. Rīgas pirmsskolas iestādi;
• UNESCO;
• augstākās izglītības iestādēm: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Tehniskā
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Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Veselības un
mācību centrs "Ergo education" un profesionālās izglītības iestāde "Riman";
• futbola komandu "Skonto";
• Rīgas šaha skolu.
Papildus piedāvājumi:
• skolas projekts "Vesels bērns - vesela nākotne";
• skolas projekts "Skolas apkārtnes apzaļumošana";
• Programmēšanas kursi „Start IT” projekta ietvaros;
• Sadarbība ar jauniešu studijas “BaMbuss”.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Apzināt un nodrošināt iekļaujošo izglītību izglītojamiem nepieciešamības
gadījuma.
• Turpināt Ilgstoši slimojošu izglītojamo apmācības centra darbību.
• Nodrošināt iekļaujošo izglītību izglītojamiem ar īpašām vajadzībām pēc
vecāku velēšanās.
• Paplašināt sadarbību ar dažādām nevalstiskajām institūcijām.
Vērtējums – ļoti labi. (4)

3.5. Skolas vide
3.5.1. Mikroklimats
Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, ieviešanā, kontrolē piedalās
pedagogi, izglītojamie un vecāki. Par aktuālām problēmām skolā skolēni un vecāki
tiek informēti skolas mājas lapā, skolēnu dienasgrāmatās un ar skolas informācijas
monitora palīdzību.
Skolai ir savas ilggadējās tradīcijas

(Skolotāju diena, iesvētīšana

pirmklasniekos, Zinību forums, Ziemassvētku koncerts, labdarības akcijas, muzeju
dienas u.c.) un kolektīvs ar tām lepojas. Skolas ikdienā tiek veicināta izglītojamo
pašapziņa, piederības sajūta, akcentēta atbildība, nepārtraukti notiek labvēlīga
mikroklimata klasē, skolā aktualizēšana.
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Estētiskā skolas noformēšanā svētkiem tiek iesaistīti skolēni. Skolas telpas
ir tīras un kārtīgas, drošas, redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni. Bibliotēkā ir
pieejama laba materiālā bāze. Telpu vizuālais skats nepārtraukti tiek uzlabots
atbilstoši finanšu līdzekļu iespējām.
Skolai ir sava mājas lapa, karogs, piederības logo, vienotas dienasgrāmatas,
skolas forma 1.-4. klašu skolēniem. Publikācijas par skolu tiek publicētas dažādos
preses izdevumos.
Sekmīgi piedaloties konkursos, projektos un skolu mākslinieciskās
pašdarbības skatēs, audzēkņi un pedagogi veiksmīgi veido pozitīvu skolas tēlu. Skolai
ir laba slava sabiedrībā.
Skolas pedagogi dalās pieredzē ar citu skolu kolēģiem un viesu grupām.
Izglītojamajiem un darbiniekiem tiek radīti labvēlīgi mācību un darba
apstākļi. Skolas kolektīvā veiksmīgi tiek risinātas un novērstas konfliktsituācijas.
Stiprās puses:
• Piederības un lepnuma apziņa par skolu.
• Iekšējās kārtības noteikumu pieejamība.
• Skolas tradīcijas.
• Telpu tīrība, gaišums.
• Skolas pozicionēšana sabiedrībā.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Izglītojamo iekšējās kārtības kontroles sistēmas pilnveide.
• Klašu telpu estētiskais noformējums.
• Audzināšanas nozīmība gan klases pasākumos, gan mācību stundās.
Vērtējums – ļoti labi. (4)
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3.5.2.

Fiziskā vide

Skola atrodas 1974. gadā īpaši izglītības iestādes vajadzībām uzceltā ēkā.
Turpmākajos gados regulāri tiek veikta telpu renovācija.
Šobrīd skolā ir nomainītas durvis visās skolas telpās, kā arī skolēnu tualetes
telpas ir izremontētas un atbilst mūsdienu prasībām.
Pašlaik tiek renovēti griesti skolas koridoros un mācību telpās, kā arī tiek
atjaunots apgaismojums, kas atbilst gan normatīviem par nepieciešamo
apgaismojumu klasēs, gan paaugstinot elektroenerģijas efektivitāti, tādēļ samazinot
skolas elektrības patēriņu un valsts izmaksas.
Skolas mācību un koplietošanas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas,
izglītojamie un skolas tehniskais personāls rūpējas, lai tās vienmēr būtu tīras un
kārtīgas.
Pie skolas ieejas tika izveidots alpinārijs, kā arī tika estētiski noformēts zāliens
— izstādītas tūjas un katru gadu skolas absolventi iestādina dekoratīvas ābeles.
Pirms mācību gada uzsākšanas tiek organizēta skolas sakopšanas talka.
Izglītojamie ar saudzību izturas pret skolas inventāru, katrā klasē ir atbildīgais
par skolas inventāra saglabāšanu.
Skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpu un
tāfeļu apgaismojums atbilst normatīviem. Skolas apkārtne ir apzaļumota, sakopta un
tiek uzturēta labā kārtībā.
Skola atrodas Purvciema rajona vidū un kopš 2014./2015. mācību gada skolas
teritoriju norobežo žogs. Izglītojamie skolas apkārtnē jūtas droši.
Stiprās puses:
• Skolas telpas ir tīras un estētiski noformētas. Tīrības uzturēšanā un
noformējuma veidošanā piedalās gan skolas darbinieki, gan izglītojamie.
• Skolā regulāri tiek veikts telpu remonts, organizētas sanitārās dienas, skolas
sakopšanas talka.
• Skolas telpas ir drošas, redzamās vietās izvietots evakuācijas plāns.
Turpmākās vajadzības:
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• Veikt skolas iekšpagalma asfalta atjaunošanu ar RD Īpašuma Departamenta
palīdzību;
• Veikt sporta zāles renovāciju.
Vērtējums: labi (3).

3.6. Skolas resursi
3.6.1. Personālresursi
Personālresursi Rīgas 74. vidusskolā ir viss izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamais pedagoģiskais personāls, kā arī atbalsta personāls.
Skolā darbojas Metodiskā padome un 10 mācību priekšmetu skolotāju
metodiskās komisijas.
Skolas administrācija un metodiskās komisijas sadarbojas, izvērtējot un
plānojot skolas attīstības vajadzības, analizējot izglītojamo sasniegumus, rodot
iespējas papildināt kolēģu kvalifikāciju atbilstoši īstenojamo izglītības programmu
prasībām, laikus apzinot nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas.
Skolas pedagoģiskā un atbalsta personāla izglītība un kvalifikācija atbilst
normatīvo aktu prasībām.
Pedagogu sastāvs ir augsti kvalificēts un stabils. Skolā strādā 35 skolotāji,
kuriem ir maģistra grāds, 25 no tiem – maģistra grāds pedagoģijā, izglītības zinātnē
vai skolvadībā, viens skolotājs ar doktora grādu.
Karjeras konsultante ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē
un karjeras konsultanta kvalifikāciju.
Rīgas 74. vidusskolas pedagogi piedalās kursu pasniegšanā pieaugušiem
RIIMC, kā arī piedalās projektos Latvijas privātskolās, lai labāk izzinātu metodisku
pieeju SKOLA 2030 programmu ietvaros.
Rīgas 74. vidusskolas pedagogi ir piedalījušies VISC darba grupās, izstrādājot
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartus un
paraugprogrammas.
Skolas lepnums ir pedagogi, kuri ir dažādu mācību līdzekļu, mācību līdzekļu
komplektu un digitālo mācību līdzekļu autori.
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Rīgas 74.vidusskolas pedagogi ir dažādu publikāciju autori žurnālā „Skolotājs”,
laikrakstos „Izglītība un Kultūra”, „Diena”, kā arī VBTAI mājas lapā u.c.
Rīgas 74.vidusskolas skolotāju — ZPD vadītāju vairāki skolēni ir publicējuši
savus aprobētus pētnieciskos darbus.
Skola aktīvi sadarbojas

ar pedagoģiskajām augstskolām, piemēram LU,

RPIVA un RTU tādejādi nodrošinot iespēju studentiem veikt pedagoģisko praksi,
pielietot augstskolu laboratorijas līdz ar to veicinot jaunu mācību metožu un jaunu
pieeju mācīšanās procesam ieviešanu skolā.
Rīgas 74. vidusskolas pedagogu kvalifikācija un prasmes ļauj veiksmīgi
piedalīties starpvalstu izglītības projektos.
Skolā regulāri notiek pieredzes apmaiņas pasākumi. Skolas pedagogi dalās
pieredzē, vadot kursus un meistarklases skolā un arī ārpus tās. Skolotāji aktīvi piedalās
citu iestāžu organizētajos metodiskajos pasākumos (semināros, meistarklasēs un
konferencēs), tādējādi papildinot savas zināšanas un paaugstinot savu pedagoģisko
meistarību. Skolā ir izstrādāta detalizēta pedagogu tālākizglītības pārraudzības
sistēma.
Stiprās puses:
• pedagogu kvalifikācijas atbilstība valstī noteikto prasību kritērijiem;
• aktīva sadarbība metodiskā darba un pedagoģiskās pieredzes apmaiņā
pašvaldības, valsts un starptautiskā mērogā.
Tālākās attīstības vajadzības:
• turpināt skolas iesaistīšanās ESF projektos;
• Nodrošināt mācību priekšmetu pedagogiem iespēju padziļināt angļu valodas
zināšanas lai efektīvāk strādāt ar datorprogrammatūru.
Vērtējums: labi (3)

3.6.2. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Rīgas 74. vidusskolā visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās
telpas un to iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam un valstī
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noteiktajām prasībām. Skolas ieeja ir piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Skolā ir pieejams lifts.
Telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām.
Skolas iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteikta kārtība bibliotēkas,
lasītavas un datorkabinetu izmantošanai. Ir noteikta kārtība aktu zāles un
eksaminācijas telpu izmantošanai. Specializētajos mācību kabinetos ir izstrādāti darba
drošības noteikumi, ar tiem mācību gada sākumā tiek iepazīstināti atbilstošie skolēni.
Skolas vadībai un atbalsta personālam ir atsevišķi ērti kabineti, lai nodrošinātu
skolēnu, vecāku un pedagogu problēmu konfidencialitāti.
Skolas aktu zāle ir aprīkota ar mūsdienīgu apskaņošanas tehniku un lielu
ekrānu, un ir piemērota mākslinieciskās pašdarbības nodarbībām un skolas
pasākumiem.
Mūzikas kabinetā ir uzstādīta moderna audio un video atskaņošanas tehnika.
Visi mācību kabineti aprīkoti ar televizoriem, kas ir saslēgti ar datoriem.
Visos kabinetos pedagogiem ir ierīkotas darba vietas un uzstādīti jauni datori,
lai nodrošinātu darbu elektroniskajās sistēmās, lai līdzētu attālinātam darbam, bet
skolas datorklasēs mācību procesa nodrošināšanai ir izvietoti 32 datori, kā arī 4 datori
un divi 3D printeri ir pieejami skolēniem ZPD izstrādei un jaunas programmas
īstenošanai. Skolēniem ir pieejami divi planšetdatori un 5 viedtālruni, kā arī 30
portatīvie datori, kas tiek izmantoti gan skolas telpās, gan pieejami līdzņemšanai —
attālinātām darbam/mācībām, ja skolēniem mājās nav atbilstošas tehnikas. Esošie
datori skolā tiek aktīvi renovēti un remontēti ar skolas laborantu un RD ITC
palīdzību, tādēļ ļaujot tehnikai kalpot ilgāk un novirzīt finansējumu citām, svarīgām,
nozarēm.
Skolas datortehnika pandēmijas laikā nodrošināja visiem skolotajiem iespēju
strādāt veiksmīgi attālināti — veidojot gan videostundas ierakstu ar skolā pieejamiem
statīviem, gan tiešsaistes stundas, izmantojot videokameras un planšetes kas tiek
saslēgti ar datoru zīmēšanai — ar irbuļi, lai izmantot virtuālo tafeli. Skolā visi
darbinieki un skolēni (pat 1.–4.klasēs) izmanto RD AD/RADIUSS pieeju un
nodrošināto pieeju MS OFFICE 365 instrumentiem. Skolā ir pieejami 37 bezvada
interneta piekļuves punkti. Skolas interneta tīkls tika pilnībā atjaunots 2017. gadā.
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Tehniskais personāls lielākoties ir nodrošināts ar atsevišķām darba telpām.
Skolas tuvumā ir pieejamas saimniecības telpas, kurās var ērti un droši glabāt
skolas inventāru.
Skolā ir noteikta kārtība materiāltehnisko līdzekļu uzskaitei. Ar pedagoģisko
personālu noslēgtajos darba līgumos ir noteikta katra pedagoga drošības un materiālā
atbildība.
Skolā ir noteiktas personas, kuras atbild par materiāltehnisko resursu
uzglabāšanu un izmantošanu. Katram skolas darbiniekam ir iespēja izmantot skolas
materiāltehnisko nodrošinājumu savā darbā.
Iekārtas un materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai.
Anketās 90% pedagogu atzīst, ka skolā esošie resursi nodrošina mācību
priekšmeta standarta apguvi.
Skola ir finansēta no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.
Finanšu līdzekļi tiek izmantoti skolas vajadzībām saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto kārtību un to apriti un uzskaite ir centralizēta, izlietojums ir racionāls
un efektīvs.
Stiprās puses:
• lietderīgs papildu finansu līdzekļu izmantojums skolas fiziskās vides
uzlabošanai;
• sporta zāles resursu atjaunošana;
• informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras atjaunošana un
papildināšana skolas gaismu un apskaņošanas sistēmas izveide;
• bibliotēkas fonda regulāra papildināšana;
Tālākās attīstības vajadzības:
• nepieciešams palielināt skolēniem pieejamo 3D printeru skaitu;
• Iegādāties datoru un planšetdatoru komplektus mācību procesa pilnveidei.
Vērtējums: ļoti labi (4)
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3.7. Darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
3.7.1. Darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu, veidojot individuālās darba mapes –
portfolio un divas reizes gadā skolas vadībai iesniedzot izglītojamo mācību darba
rezultātu kvalitatīvo un aprakstošo analīzi.
Valsts pārbaudījumu rezultāti tiek izvērtēti metodiskajās komisijās, direktores
vietniecēm izglītības jomā tiek iesniegta rezultātu aprakstošā analīze un pedagogi ar
rezultātiem tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdē, tad arī tiek izvirzīti
uzdevumi rezultātu uzlabošanai.
Direktora vietnieces izglītības un audzināšanas jomā veic mācību un
audzināšanas darba rezultātu statistisko un aprakstošo analīzi, un 1.semestra un
mācību gada noslēgumā iesniedz to skolas direktoram. Metodisko komisiju vadītāji
veic metodiskā darba izvērtējumu mācību gada beigās. Izglītības metodiķe apkopo
metodisko komisiju darba izvērtējumus un ar tiem pedagogus iepazīstina
pedagoģiskās padomes sēdē.
Pedagogi piedalās skolas pašvērtējuma izvērtēšanā, darba grupās veicot jomu
izvērtējumu, nosakot stiprās puses un tālākās attīstības vajadzības. Izvērtējuma
rezultāti nosaka skolas darba prioritātes nākamajam mācību gadam, kā arī tiek
izmantoti ikgadējai skolas Attīstības plāna papildināšanai. Rīgas 74. vidusskolā tiek
veidots Attīstības plāns trim mācību gadiem.
Anketās 98% pedagogu atzīst, ka viņu priekšlikumus un ierosinājumus skolas
vadība ņem vērā un 95% pedagogi apstiprina, ka viņiem ir iespēja pārrunāt savus
darba rezultātus ar skolas vadību un skolas vadība novērtē un atzīst viņu spējas. 89%
pedagogu uzskata, ka kolēģi novērtē viņu darbu. 90% pedagogu atzīst, ka savā starpā
pārrunā, kā sasniegt izvirzītos mērķus.
Visi pedagogi atzīst, ka viņiem ir iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas
pasākumus, viņi ir informēti par tālākizglītības prasībām un iespējām un apzinās savas
tālākizglītības vajadzības. 95% pedagogu atzīst, ka skolas vadība organizē lietderīgus
skolotāju tālākizglītības pasākumus, it īpaši pandemijas laikā skolā tika nodrošināti
vairāki pašvadīti kursi, lai veicinātu attālināto darbu un mācīšanu. 99% pedagogu
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atzīst, ka skolas vadība atbalsta viņu piedalīšanos tālākizglītības programmās. 90%
pedagogu apstiprina, ka tālākizglītības iespējas ir pārrunātas pedagoģiskās padomes
un metodisko komisiju sanāksmēs.
Stiprās puses:
• skolotāji piedalās tālākizglītības kursos;
• pedagogi izvērtē un analizē savu darbu, veidojot mācību priekšmetu skolotāju
atskaites un skolotāju pašvērtējumu.
Tālākās attīstības vajadzības:
• pedagogu prasmju pilnveide pašvērtējuma un skolas darba izvērtējuma
veikšanā.
• attīstīt skolēnu un vecāku iesaistīšana skolas darba vērtēšanā un skolas
attīstības plānošanā.
Vērtējums: labi (3)

3.7.2. Vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolā ir noteikta skolas vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas
izglītības iestādes darbības jomas: direktora vietnieki izglītības jomā, izglītības
metodiķe, direktora vietniece audzināšanas darbā, direktora vietnieks IT jomā (līdz
2018./2019.m.g.) un direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā.
Skolas mājas lapā ir pieejams skolas vadības un atbalsta personāla pieņemšanas
laiku grafiks. Skolas vadība tiekas individuāli ar izglītojamo vecākiem arī ārpus
pieņemamajiem laikiem pēc iepriekšējās vienošanās.
Skolas vadība sadarbojas ar skolas pašpārvaldi, Skolas padomi, Vecāku
padomi.
Skolā ir noteiktas direktora, direktora vietnieku un izglītības metodiķes
kompetences jomas — skolas vadība veiksmīgi sadarbojas savā starpā, ar personālu,
skolēniem un vecākiem.
Katru nedēļu tiek organizētas administrācijas sanāksmes. Izglītības metodiķe
nodrošina valstī noteikto prasību pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai
izpildes pārraudzību.
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Pedagoģisko un tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas amatu
aprakstos.
Katram

jaunam

darbiniekam tiek

nodrošināta mentora

pārraudzība un nepieciešamības gadījumā atbalsts. Skolā darbojas Ētikas komisija.
Skolas vadība sadarbojas ar Izglītojamo pašpārvaldi un Skolas padomi, tādējādi
nodrošinot demokrātisku pieeju skolai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Skolas padome
tiek iesaistīta kvalitātes sistēmas pilnveidē.
Katru gadu skolas personāla speciālists iesniedz pieprasījumu Sodu reģistram
par darbinieku atbilstību Izglītības likuma 50.panta un Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 72.panta prasībām. Par katru jauno darbinieku pieprasījums tiek nosūtīts pēc
nepieciešamības.
Skolas vadībai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, ir iespēja tikties ar
vadību ārpus pieņemšanas laika, iepriekš tikšanos saskaņojot. Ir iespēja sazināties ar
skolas direktoru jebkurā laikā un skolas direktora mob. telefons ir norādīts skolas
mājas lapā, sadaļā “kontakti”. Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki ir
informēti kādā kārtībā viņi var vērsties pie skolas vadības, iesniedzot savus
priekšlikumus un ieteikumus par skolas darbības dažādiem aspektiem vai par
atsevišķu pedagogu un izglītojamo rīcību.
98% pedagogu atzīst, ka skolas vadība viņus uzklausa. 98% pedagogu ir
pozitīvs viedoklis par skolu.
Stiprās puses:
• skolas vadība regulāri informē pedagogus par izmaiņām iekšējos un ārējos
normatīvajos dokumentos;
• skolotāju tālākizglītības plānošana un izvērtējums;
• skolā notiek pedagogu darba kvalitātes novērtēšana;
• skolas kolektīva iesaistīšana darba kvalitātes izvērtēšanas un pašvērtējuma
sagatavošanas procesā;
• skolas kolektīva iesaistīšana skolas attīstības plānošanas un izvērtēšanas
procesā;
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• plānveidīga izglītības procesa pārraudzība.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Turpināt paaugstināt vadības komandas darba efektivitāti, izmantojot erisinājumus;
• Uzlabot skolotāju tālākizglītības plānošanu.
Vērtējums: labi (3)

3.7.3. Sadarbība ar citām institūcijām
Skola sadarbojas ar Rīgas pilsētas pašvaldību un tās institūcijām, Valsts un
pašvaldības policiju un ar sabiedriskajām organizācijām, kas atbalsta skolas iniciatīvas.
Notiek sadarbība ar dažādām kontrolējošām — IKVD, VUGD, Sanitāro
inspekciju, Darba inspekciju un RD Īpašuma Departamentu. Sadarbība ar Ceļu
policijas un Valsts policijas darbiniekiem skola organizē izglītojamo teorētiskās
nodarbības par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu. Regulāri tiek veikti
drošības pasākumi un izmēģinājumi evakuācijas situācijām sadarbība ar Valsts
ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta speciālistiem, kuri veic preventīvo darbu.
Sadarbībā ar veselības aprūpes un citu institūciju darbiniekiem sistemātiski tiek
organizētas

nodarbības

izglītojamiem

par

rīcību

ekstremālās

situācijās,

dzīmumaudzināšanu, veselīga uztura un aktīva dzīvesveida nepieciešamību, veselības
nostiprināšanu.
Ar GUNA BSK kompānijas palīdzību, skolā tiek regulāri veiktas mācības
skolas pedagogiem un tehniskajām personālam par darba drošību un ugunsdrošību.
Lai īstenotu dažādas izglītības programmas, ko piedāvā skola, notiek sadarbība
ar RIIMC, VISC un IAC. Karjeras izglītības programmas ietvaros organizēti karjeras
izvēles pasākumi un projekti, un veicināta sadarbība ar Rīgas uzņēmumiem un
uzņēmējiem.
Skola sadarbojas ar Rīgas Domes sociālo dienestu, IKSD, IAC, UNESCO,
Dzīvnieku patversmi „Līči”, utt., t.sk. pirmsskolas (252. un 243.) iestādēm Rīgā,
Latvijā un ārzemēs.
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Skola sadarbojas ar Rīgas šaha skolu un ar futbola komandu „Skonto”.
Rīga 74. vidusskolas skolēnu pašpārvalde veic aktīvu sadarbību ar Rīgas Domi,
BAMBUSS un Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskolu, kā arī Rīgas Skolēnu padomi.
Stiprās puses:
• Savstarpēji atbalstošas sadarbības veicināšana kolektīvā.
• Veiksmīga skolas darbība un darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība.
• Visi skolotāji regulāri un atbildīgi seko līdzi savām tālākizglītības vajadzībām
un izmanto tās racionāli.
• Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pilsētas, valsts un nevalstiskajām
institūcijām.
Tālākās attīstības vajadzības:
• Skolas pedagogu atbildības un pienākumu saskaņošana.
• Valdības komandas psiholoģiska stiprināšana.
Vērtējums: ļoti labi (4).
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4. CITI SASNIEGUMI
Skolai ir sava atribūtika – logo, karogs, dienasgrāmata un skolas forma 1. - 4.
klašu skolēniem. Skolai ir mājas lapa: www.r74vsk.lv un sociālo tīmekļu vietne
Facebook.
Skolas deju kolektīvs „RADUGA” vairākus gadus tika izvirzīts nominācijai
Šogad deju kolektīvam 15 gadu jubileja. Kolektīvs regulāri uzstājas visos skolas
pasākumos, kā arī piedalās skatēs, konkursos ārpus skolas un starptautiskajos
festivālos. Kolektīvs lepojas ar iespēju piedalīties Skolēnu dziesmu un deju svētkos.
1., 5. un 10. klašu izglītojamiem katra mācību gada sākumā tiek organizēti
adaptācijas pasākumi.
Skolēniem ir plašas iespējas brīvajā laikā piedalīties sporta pasākumos, skolas
komandas gūst labus panākumus rajona un valsts sacensībās.
Arī ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības: tautas deju kolektīvu
“Raduga.” 2020./2021.m.g. kolektīvam 15 gadu jubileja. Kolektīvam ir dažādi
apbalvojumi gan valsts, gan starptautiskajā līmenī. Divas reizes mūsu kolektīvs
Dziesmu un deju svētku koncerta laureāti. Šajā mācību gadā kolektīva nodarbojas 75
izglītojāmie no 1.-12. klasei ne tikai no mūsu skolas, bet arī no citām Vidzemes
priekšpilsētas skolām. Ir iespēja atklāt savu talantu aktiera mākslā Teātra studijā
pamatskolai un vidusskolai un Teātra studijā sākumskolai. Sākumskolai ir iespēja
attīstīt motoriku Lego Dasta pulciņā. Ļoti labprāt bērni piedalās Dekoratīvi lietišķās
mākslas pulciņā. Noformē skolu dažādu svētku kontekstā. Arī ir apbalvojumi par
panākumiem pilsētas līmenī. Intelektuālo attīstību var iegūt apgūstot šahu pulciņā
Tornis, bet ja gribas būt sportiskam ir iespēja apmeklēt Futbolu.
Skolā notiek daudzveidīgi pasākumi, kuru organizēšanā iesaistās izglītojamie
un pedagogi un vecāki (Zinību diena, Skolotāju diena, Mātes diena, Valsts svētki,
Masļeņņica, Ziemassvētku pasākumi, Pēdējais skolas zvans, izlaidumi). Skolas
ilggadējās tradīcijas tiek papildinātas ar jaunām ( Jauno talantu konkurss, Tematisko
nedēļu pasākumi).
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Skolas pedagogi dalās pieredzē, vadot kursus un meistarklases skolā un arī
ārpus tās. Skolotāji organizē un vada dažādus metodiskos pasākumus Rīgas pilsētas,
un valsts ietvaros.
Izveidota atbalsta sistēma izglītojamiem, kuriem ir grūtības ar disciplīnas
ievērošanu mācību stundās. Ar šiem izglītojamiem strādā izglītības psihologs, skolas
sociālais pedagogs.
Pārdomāts un veiksmīgi realizēts sadarbības modelis ar izglītojamo ģimenēm,
iesaistot skolas atbalsta personālu.

76

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
Pedagogiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšana IKT izmantošanā mācību
procesā Covid – 19 apstākļos.
Rosināt un atbalstīt pedagogus mācību materiālu veidošanā un zināšanu
apguvē darbam ar interaktīvajām tāfelēm.
Stiprināt skolotāju sadarbību vienoto mācību priekšmetu un pārbaudes darbu
izveidē, panākt maksimālu konsultāciju efektivitāti.
Paaugstināt izglītojamo motivāciju mācīties, apmeklēt konsultācijas pirms
pārbaudes darbu veikšanas.
Iespēju robežās samazināt izglītojamo neattaisnotos kavējumus, ieviešot
praksē izstrādāto sistēmu skolēnu neattaisnoto kavējumu novēršanā.
Pilnveidot un sistematizēt metodiskos materiālus darbam ar talantīgajiem
izglītojamiem.
Saglabāt daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus un augstos sasniegumus
mākslinieciskajā pašdarbībā (deju kolektīvs RADUGA) un sportā.
Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem, augstskolām un nevalstiskajām
organizācijām karjeras izvēles jautājumos.
Palielināt to skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skaitu, kas tiek izvirzīti ZPD
konferencēm, analizējot radušās nepilnības un izmainot nolikumu.
Pilnveidot sadarbības formas ar izglītojamo ģimenēm.
Aktualizēt skolas iekšējās kārtības noteikumus un panākt, ka noteikumi atbilst
un tiek ievēroti veiksmīgai skolas ikdienas darba organizēšanai.
Veikt skolas telpu atjaunošanu un kārtējos remontus atvēlēto līdzekļu ietvaros.
Labiekārtot skolas kabinetus, atjaunot un papildināt materiāltehnisko bāzi,
sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai un mācību programmu vajadzībām.
Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos ar
izglītību saistītos projektos.
Pilnveidot vispārējo darba plānošanu, iekšējo pārraudzību.
Skolas darba novērtēšanā aktīvāk iesaistīt izglītojamo vecākus.
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Pilnveidot iekšējo dokumentāciju un normatīvos aktus atbilstoši skolas
vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām.
Veicināt starptautisko projektu realizāciju skolā.
Rast iespēju sadarbībai ar dažādām institūcijām pedagogu profesionālās
pilnveides kursu organizēšanai skolā.
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6. PIELIKUMI

6.1. Tabula — vadības struktūra
Rīgas 74. vidusskola
Pedagoģisko procesu vadības vispārēja struktūra
direktore
Vadības struktūras

Direktora vietnieks
izgl. jomā

direktora vietnieks
metod. darbā

Direktora vietnieks
audz. darbā

Direktora vietnieks
saimniec. jautājumos

klases audzinātāji

skolotāji

Plānošana
Projektēšana

mācību programmas

metodisk ā darbība

audz. un attīstibas
programmas

saimniec. apgādes
programma

audz. un attīstibas
programmas

mācību programmas
un plāni

darbības organizēšana

mācību programmas
realizācija

metodisk o programmu
realizācija

audz. un attīstibas
programmu
realizācija

programmu un tāmes
realizācija

audz. un attīstibas
programmu
realizācija k lasē

mācību programmu
realizācija
mācību procesā

motivācija

sk olotāju un sk olēnu
stimulēšana

sk olotāju radošas
darbības stimulēšana

sk olotāju un sk olēnu
ak tivitāti stimulēšana

tāmes programmu
apgādes realizācijas

sk olēnu stimulēšana

sk olēnu stimulēšana

Vadības funkcijas

stimulēšana

kontrole

programmu izpildes
k valitātes k ontrole

zinātnisk i metodisk o
programmu izpildes
k valitātes k ontrole

audz. un attīstibas
programmu izpildes
k valitātes k ontrole

tāmes programmu
realizāsijas
k valitātes k ontrole

audz. un attīstibas
programmu
realizācijas k ontrole

mācību programmu
apguves
k valitātes k ontrole

informācijas datu analīze

informācijas dati
mācību darbā

informācijas dati
zinātnisk i metod.
darbā

informācijas dati
par audz. un attīst.
darbu

informācijas dati
par tāmju reālizāciju

sk olēnu darbības
rezultātu analīze
un pašanalīze

mācību darba
rezultātu analīze
un pašanalīze

lēmumu pieņemšana

priek šlik umu
sagatavošana
mācību darbam

priek šlik umu
sagatavošana
zinātnisk i metod.
darbam

priek šlik umu
sagatavošana
sk olēnu audzināšanai
un attīstībai

saimniecisk as
apgādes
priek šlik umu
sagatavošana

priek šlik umu
sagatavošana
audzināšanas
darbam

priek šlik umu
sagatavošana
mācību procesam

PEDAGOĢISKAIS MĀCĪBU AUDZINĀŠANAS PROCES

SKOLĒNI
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6.2. Audzināšanas darba virzienu shēma
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6.3. Audzināšanas darba struktūras shēma
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6.4. 2017./2018.–2019./2020. m.g. skolēnu sasniegumi rajona un
republikas olimpiādēs:
8. kl. skolnieks Arnis Borisevičs ieguva III vietu Rīgas pilsētas 36. latviešu
valodas olimpiādē 7.–8. kl. skolēniem;
8. kl. skolniece Anna Cepurīte ieguva III vietu Rīgas pilsētas 36. latviešu
valodas olimpiādē 7.–8. kl. skolēniem;
7. kl. skolnieks Gavriils Kņiga ieguva III vietu Rīgas pilsētas 36. latviešu
valodas olimpiādē 7.–8. kl. skolēniem;
7. kl. skolniece Jūlija Jančenko ieguva II vietu Rīgas pilsētas 36. latviešu valodas
olimpiādē 7.–8. kl. skolēniem;
Žans Sulovjevs ieguva II vietu Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 2.posmā;
Maksims Stogovs ieguva III vietu Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 2.posmā;
6. kl. skolnieks Gavriil Kņiga ieguva I vietu Matemātikas valsts 69.olimpiādes
2.posmā;
6.kl. skolnieks Maksims Stogovs ieguva III vietu Matemātikas valsts
69.olimpiādes 2.posmā;
6.kl. skolniece Jeļizaveta Miņina ieguva III vietu Matemātikas valsts
69.olimpiādes 2.posmā;
12.kl. skolniece Karina Strogonova ieguva II vietu Rīgas angļu valodas 48.
olimpiādē;
12.kl. skolniece Jeļena Ristolainen ieguva I vietu Rīgas pilsētas krievu valodas
un literatūras 31. atklātajā olimpiādē;
12.kl. skolniece Margarita Orlova ieguva III vietu Rīgas pilsētas krievu valodas
un literatūras 31. atklātajā olimpiādē;
9.kl. skolniece Jana Borovinskaia ieguva I vietu Rīgas pilsētas krievu valodas
un literatūras 31. atklātajā olimpiādē;
11.kl. skolniece Natālija Zinčenko ieguva III vietu Rīgas pilsētas krievu valodas
un literatūras 31. atklātajā olimpiādē;
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Atzinības Vidzemes priekšpilsētas olimpiādē saņēmuši skolēni:
8.kl. skolniece Jekaterina Jarkina (matemātika);
7.kl. skolnieks Brian Martin Neville (matemātika);
7.kl. skolnieks Gavriil Kņiga (matemātika);
9.kl. skolniece Aleksandra Dubovska (ķīmija);
9.kl. skolniece Jana Zēberga (ķīmija);
9.kl. skolnieks Daniil Jankovskis (matemātika);
9.kl. skolnieks Ņikita Kasparovičs (matemātika);
9.kl. skolniece Aleksandra Dubovska (matemātika);
11.kl. skolniece Jana Borovinskaia (Krievu valoda un literatūra);
12.kl. skolniece Inna Strogonova (angļu valoda);
8.kl. skolniece Jana Zēberga (latviešu valoda);
8.kl. skolnieks Arnis Borisevičs (latviešu valoda);
11.kl. skolnieks Vitalii Slobolinskyi (matemātika);
2017./2018.–2019./2020. m.g. sasniegti labākie olimpiāžu un ZPD
rezultāti:
II pakāpes diplomi Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā un
I pakāpes diplomi Zinātnisko darbu konkursā Latvijas skolēnu ZPD pirmā
attālinātā konferencē — 9.kl. skolnieces Aleksandra Dubovska un Jana Zēberga
(datorzinātnes un informātikas nozare);
III pakāpes diploms Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā — 11.kl.
skolniekam Maratam Samigullinam (datorzinātnes un informātikas nozare);
III pakāpes diploms Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā — 11.kl.
skolniekam Vadimam Ļapinam (datorzinātnes un informātikas nozare);
III vieta Krievu valodas un literatūras 32. olimpiāde — 11.kl. skolniecei Aņai
Velendai;
III vieta Ķīmijas valsts 60. olimpiādes II posmā — 11.kl. skolniecei Aņai
Velendai;
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I vieta Zinātnisko darbu konkursā Latvijas skolēnu ZPD konferencē —
10.kl. skolniekam Maratam Samigullinam (informātikas sekcija). Darbs tika izvirzīts
un izturēja konkursu pārstāvēt Latviju EUCYS 2018;
II vieta Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā skolēnu ZPD konferencē
— 10.kl. skolniekam Maratam Samigullinam (informātikas sekcija);
I vieta Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā skolēnu ZPD konferencē
— 12.kl. skolniecei Jeļenai Ananiašvili (informātikas sekcija);
II vieta Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā skolēnu ZPD konferencē
— 12.kl. skolniecei Anastasijai Fedotovai (cittautu valodniecība);
III vieta Zinātnisko darbu konkursā Rīgas reģionā skolēnu ZPD konferencē
— 10.kl. skolniecei Danai Šamrovai (ķīmijas sekcijā);
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6.5. Tematiskās nedēļas skolā:
11.11.2019. –21.11.2019. notika tematiskā nedēļa “Latvija ir mans lepnums”.
Patriotiskā nedēļas ietvaros tika organizēti pasākumi skolēniem:
Ziedu nolikšana Braļu kapos (7.—12.kl. delegācija ar vēstures skolotājam
Cīrulei un V. Lavrentjevai );
1.—4.kl. skolēniem audzināšanas stundas par Latviju vadīs vidusskolas
audzēkņi. (Atb. V. Lavrentjeva un klases audzinātājas 1.—4.kl.);
1.—12kl. skolēnu radošo darbu un apsveikumu “Skaista mana tēvu zeme!”
(1.—4.kl.), “Es savā Latvijā, es savā valodā!” (10.—12.kl.), “Rakstu vēstuli ar
vārdiem…” (5.—12.kl.), “Saules mūžu Latvijai!” (1.—7.kl.), “Iededzies par Latviju!”
(8.—9.kl.) izvietošana stendos (Atb. S. Parfjonova un valodas skolotāji);
1.—12. kl. 18.novembrim veltīta zīmējumu izstāde: “Mana Latvija” 1.—4.kl.
(Atb. T. Zdanovska), 5.—12.kl. (Atb. I. Širjajevs);
Skolas TV prezentācija “Latvijas sports 20.—30.gados”, Latvijas sportistiem
veltītas sporta sacensības 5.—6.kl. (Atb. V. Svečņikova);
7.—12.kl. skolēniem zibakcija “Svecīšu Gaisma” (Atb. V. Lavrentjeva un
klases audzinātāji 7.—12.kl.);
Svinīgās līnijas 1.—12.kl. (Atb. I. Petrova un klases audzinātāji 1.—12.kl.)
18.03.—23.03.2019. notika tematiskā nedēļa “Viss ģeniālais ir vienkāršs”.
Nedēļas ietvaros tika organizēti pasākumi skolēniem:
Stāciju spēle “Stunda kā spēle ir vienkārša” (Atb. I. Grišuļa un klases
audzinātājas 1.—8.kl.);
KVN “Fizika ir vienkārša” 9.—12.kl. (Atb. A. Daboliņa un klases audzinātājas
9.—12.kl.);
Viktorīna “Kā tu zini ķīmiju…” 8.—9.kl. (Atb. J. Zaikina un klases
audzinātājas 8.—9.kl.);
Brein-rings “Matemātika ir vienkārša” 10.—11.kl. (Atb. R. Zariņa un klases
audzinātājas 10.—11.kl.);
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Pētnieciskais darbs “Kalendārs nav vienkāršs” 5.—6.kl. (Atb. R. Zariņa un
klases audzinātājas 5.—6.kl.).
09.11.2018. –16.11.2018. notika patriotiskā nedēļa “Šeit ir manas mājas”.
Nedēļas moto: “Baudu maizi, ko ēdu. Mīlu gaisu, ko elpoju. Cienu valodu, kurā
runāju. Godāju zemi, pa kuru staigāju.” Patriotiskā nedēļas ietvaros tika organizēti
pasākumi skolēniem:
Ziedu nolikšana Braļu kapos (5.—12.kl. delegācija ar vēstures skolotājam
Cīrulei un V. Lavrentjevai );
1.—4.kl. skolēniem audzināšanas stundas par Latviju vadīs vidusskolas
audzēkņi. (Atb. V. Lavrentjeva un klases audzinātājas 1.—4.kl.);
1.—12kl. skolēnu radošo darbu un apsveikumu izvietošana stendos, kabinetu
durvju noformējums (Atb. S. Parfjonova un valodas skolotāji, T. Zdanovska, I.
Širjajevs );
Spēle “Viss vienā vardā salikts -- Latvija” 1.—9.kl. (Atb. I. Aizpuriete, vadīs
vidusskolas audzēkņi);
1.—12.kl. koncerts “Runāju, dziedu par Latviju…” (Atb. I. Petrova un klases
audzinātāji 7.—12.kl.);
Svinīgās līnijas 1.—12.kl. (Atb. I. Petrova un klases audzinātāji 1.—12.kl.)
Kolāžas izstāde:
1.kl. ,,Es zīmēju Latviju ar burtiem!”. Iepazīst Latvijas karti, atkārto latviešu
alfabētu.
2.kl. ,,Latvijas novadu karte 2018”. Paplašina savas zināšanas par Latvijas
novadiem un pilsētām.
3.kl. ,, Latvijas nacionālie simboli un to nozīme”. Paplašina savas zināšanas par
Latvijas simboliem.
4.kl. ,, Latviešu tautas zīmes un ornamenti”. Paplašina savas zināšanas un
izprot latvju zīmju nozīmi.
5.kl. ,,Dzīvnieki latviešu folklorā”. Paplašina zināšanas par dzīvniekiem, kas
dzīvo Latvijā, izprot latvju dainas par dzīvniekiem.
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6.kl. Kolāža ,,Latvijas svētki un to svinēšana”. Apkopo un paplašina zināšanas
par svētkiem valstī, to nozīmi.
7.kl. ,,Latvija- manas mājas!”. Skolēnu labie vārdi Latvijai. Skolēni mācās radoši
pārdomāt apgūstamo tēmu.
8.kl. ,,Ievērojamās vietas Latvijā : muzeji un pieminekļi”. Paplašina savas
zināšanas par muzejiem, pieminekļiem Rīgā un ārpus Rīgas.
9.kl. ,,Cilvēki, kas nes vārdu Latvijā”. Paplašina un sistematizē zināšanas par
ievērojamiem cilvēkiem Latvijā: sportisti, aktieri un mākslinieki.
10.kl.–11.kl. ,,Vai Latvijā atdzimst ražošana?”. Skolēni mācās izprast
ekonomisko situāciju Latvijā, paplašina savas zināšanas par ražošanas uzņēmumiem.
12.a kl. ,,Pētījums par Rīgas rajonu rašanos un uzņēmumiem tajos”. Iepazīstas
ar Rīgas rajoniem, to uzņēmumiem.
Pilnīgo pētniecisko prasmi.
12.b. ,,Vēstījums nākošajām paaudzēm”. Attīsta radošās spējas.
22.03.—29.03.2018. notika tematiskā nedēļa “Krāsainā pasaule”. Nedēļas
ietvaros tika organizēti pasākumi skolēniem:
Katra nedēļas diena apzīmē noteiktu varavīksnes krāsu: ceturtdiena – sarkanā,
piektdiena – oranžā, pirmdiena – dzeltenā, otrdiena – zaļā, trešdiena – gaiši zilā,
ceturtdiena – violetā krāsa. Gan skolēni, gan skolotāji ģērbjas atbilstoši krāsām (Atb.
klases audzinātāji 1.—12.kl.);
Katra klase veido plakātu par noteikto krāsu. Piemēram, “Zaļā krasa
dabaszinības un matemātikā” (Atb. klases audzinātāji 1.—12.kl.);
1.—11. kl. izstādes “Krāsainā pasaule” (Atb. klases audzinātāji 1.—12.kl.);
Spēle 8.—9.kl. “Krāsainās stacijas” (Atb. R. Zariņa, I. Grišuļa un klases
audzinātāji 8.—9.kl.);
Brein-rings 2.—4.kl. (Atb. R. Zariņa un klases audzinātāji 2.—4.kl.);
Viktorīna 7.kl. “Augi visapkārt” (Atb. I. Grišuļa un klases audzinātāji 7.kl.);
1.—4.kl. krāsainās stafetes (Atb. V. Svečņikova un klases audzinātāji 1.—
4.kl.).
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2017./2018.–2019./2020. m.g. vēl notika tematiskā nedēļa “Rudens pazīmes”
ar spēli skolas aktu zālē „Planētai draud briesmas” 1.–12. klasēm, avīžu konkursi 5.–
12. klasēm „Latvijas svētki”, spēli pa stacijām (kabinetiem) „Mistika un realitāte” 5.–
8. klasēm, brein-ringu 9.–12. klasēm, izstāde „Mistiskā būtne visā augumā” 1.–
11.klasēm, adaptācijas dienas 10. kl. skolēniem un pirmklasniekiem, Halovīni skolā
7.–12.kl. skolēniem, Konkurss “Progress sākas tur, kur ir konkurence”, ASV
vēstniecības videokonkurss vidusskolēniem, “Krievu lācītis 2017” konkurss 4.–7.kl.
skolēniem, Erasmus+ projekts 5.–7.kl. skolēniem “Youth For Youth. Step Up.”,
Projekts vidusskolēniem “Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām
iespējām ikvienam”, projekt “Eiropas Jaunatnes dienas” vidusskolas skolēniem,
Projekts “Mana kompozīcija Latvijai 100”, Olimpiskās dienas ar orientēšanas spēlēm
Kalngalē, debates 9.–12.kl. skolēniem “Tu — Latvijas līderis!”, UNESCO ASP
semināri 7.–12.kl.
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Iestādes
vadītājs

Vladislavs Nazarenko
(vārds, uzvārds)

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
Māris Krastiņs
(vārds, uzvārds)
Datums skatāms laika zīmogā
(datums)
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