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1.Skolas vispārējais raksturojums 

 

Rīgas 63.vidusskola (turpmāk – Skola) ir akreditēta izglītības iestāde ar savām izkoptām 

un attīstāmām tradīcijām. Skola ir dibināta 1970.gadā. Pamatojoties uz Rīgas domes 2009.gada 

11.augusta lēmumu Nr.50 „Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem”, no 

2010.gada 1.septembra Rīgas 63.vidusskolas darbība tiek organizēta divās ēkās: Baltezera ielā 6 

un Pāles ielā 9. 

Skolas vīzija 

Skola ar maksimāli elastīgu apmācības sistēmu, kuras absolventi ir konkurētspējīgi 

augstskolās un darba tirgū, gatavi komunikatīvai darbībai un ir iekļāvušies multikulturālā 

sabiedrībā. 

Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā šādas licencētas vispārējās izglītības 

programmas: 

• mazākumtautību pamatizglītības programma (IP kods 21011121; 2.modelis); 

• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena 

mazākumtautību programma (IP kods 31013021); 

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 

(IP kods 31011021). 

 
2012./2013.m.g. Skolā mācās 741 skolēns no dažādām pašvaldībām.  

 

Klašu grupas Skolēnu skaits ēkā 

Baltezera 6 

Skolēnu skaits ēkā 

Pāles 9 

1.- 4.kl. 173 132 

5.- 9.kl. 162 146 

10.-12.kl. 128 --- 

Kopā: 463 278 

  

Lielākā daļa skolēnu dzīvo Rīgā Juglas mikrorajonā un tās tuvākajā apkārtnē.  

Skolā strādā 115 darbinieki-70 pedagoģiskie un 45 tehniskie darbinieki. 

Skolas vadību nodrošina direktors, 2 vietnieki mācību jomā, 2 vietnieki audzināšanas 

jomā, 1 vietnieks informatizācijas jomā un direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā 

darbā.  

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem strādā:  

 

Pamatdarbā  69 

 

Blakusdarbā 1 

 

Augstākā pedagoģiskā izglītība  66 

 

Apgūst augstāko pedagoģisko 

izglītību 

2 

Vidējā profesionālā izglītība un 2 
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sertifikāts interešu izglītībā 

Maģistra grāds  22 

Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:  

 

• mācību priekšmeta mācīšanas metodikā; 

• pedagoģijā un psiholoģijā; 

• audzināšanas jautājumos;  

• skolvadības jautājumos; 

• datorzinībās; 

• ESF un citos kursos. 

 

Pedagoģisko darbinieku sadalījums atbilstoši darba stāžam ir optimāls, jo 80% skolā 

strādājošo pedagogu darba stāžs ir 5 – 20 gadi. Tas ir pamats kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Skolēnu ģimeņu sociālā sastāva analīze liecina, ka Skolā ir samērā liels nepilno ģimeņu 

(29%), materiāli maznodrošināto ( 8%) un sociālā riska ģimeņu bērnu (3 %) īpatsvars.  

Šiem izglītojamajiem, sasniedzot pusaudžu vecumu, diezgan bieži rodas psiholoģiskas 

attiecību problēmas ar vecākiem, skolotājiem, vienaudžiem. Šo problēmu profilaksei un 

novēršanai Skolā strādā skolēnu atbalsta dienests, kurā strādā 2 sociālie pedagogi, 2 psihologi, 2 

logopēdi, 2 speciālie pedagogi un 2 medicīnas māsas. 

Ārpus mācību programmām Skola piedāvā izglītojamiem fakultatīvās nodarbības 

vairākos mācību priekšmetos. Izglītojamiem ir iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, darbojoties 

Skolas Brīvā laika centrā „Jugla”. 

Izglītojamajiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības 

notiek pēc stundām. Skola piedāvā dažāda vecuma audzēkņiem šādas interešu izglītības 

programmas: sporta dejas, tautiskās dejas, teātra pulciņš, koris, vizuālās mākslas pulciņš, 

koriģējošā vingrošana, Skolas muzejs. 

Skola darbojās starptautiskajos projektos SELF, „Comenius” un sadarbojas ar ārvalstu 

(Turcija, Igaunija, Rumānija, Bulgārija, Itālija) skolām. 

Pedagogus, vecākus un izglītojamos saliedē un Skolas dzīvi padara saistošu tradicionālie 

pasākumi: Zinību diena, Sporta svētki, Skolotāju diena, Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena, „Atvērto durvju” dienas vecākiem, Ziemassvētku sporta spēles, Krievu balle, Muzeju 

diena, Mātes diena, Talantu skate, Pēdējais zvans, izlaidumi un citi pasākumi. 

Saviem skolēniem mēs varam piedāvāt: 

• izglītību veicinošu un sakārtotu fizisko un mācību vidi;  

• pedagogu profesionalitāti un atvērtību novitātēm;  

• modernās tehnoloģijas mācību procesā ; 

• mācību priekšmetu padziļinātu apguvi fakultatīvu nodarbībās; 

•  sporta zāles un stadionu sporta aktivitātēm; 

•  bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus; 

•  datora klases ar interneta pieslēgumu;  
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• pagarinātās dienas grupas 1.-4.klašu skolēniem;  

• lietderīga brīvā laika pavadīšanu Brīvā laika centrā; 

•  iespēju darboties starptautiskajos projektos;  

• daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības; 

•  iespēju saņemt medmāsas, logopēda, psihologa, sociālā un speciālā pedagoga palīdzību.  

 

 

2. Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Skolas finansējuma avoti ir valsts budžeta līdzekļi, pašvaldības budžeta līdzekļi un 

papildu finanšu līdzekļi. Papildu finanšu līdzekļus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām 

personām ziedojumu un dāvinājumu veidā; sniedzot maksas pakalpojumus; kā ieņēmumus par 

piedalīšanos projektos u.c.  

Finanšu līdzekļus izlieto Skolas vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, to 

aprite un uzskaite ir centralizēta. 

 

3. Skolas darbības mērķis un uzdevumi 

 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 

kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā 

noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolas galvenie uzdevumi: 

• īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības 

programmas; 

• veicināt izglītojamo garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību; 

• rūpēties par izglītojamo veselību un drošību; 

• sniegt atbalstu izglītojamajiem; 

• sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai veicinātu pozitīvu izglītojošo 

darbu, nodrošinātu kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu 

mērķu sasniegšanā; 

• radīt iespējas iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši valsts 

noteiktajiem izglītības standartiem, skolēnu interesēm, kas sekmētu harmoniskas 

personības attīstību; 

• nodrošināt izglītojamiem vispārējās pamatizglītības ieguvi un iespēju kvalitatīvi apgūt 

vispārējo vidējo izglītību; 

• veicināt izglītojamo un viņu vecāku optimālu integrāciju Latvijas sabiedrībā, radot 

apstākļus pilsoniskās apziņas izaugsmei; 

• izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 

• īstenot interešu izglītības programmas; 
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• racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus. 

 

4. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošanas novērtējums 

 

Joma Prioritāte Sasniegumi 

1. Mācību 

saturs 

Mācību priekšmetu 

programmu korekcija 

sakarā ar izmaiņām valsts 

standartā pamatizglītībā un 

pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartos un 

valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartā 

 

• Pedagogi ir apgādāti ar jaunajiem izglītības 

standartiem un mācību programmām, zina un 

izprot sava mācību priekšmeta jaunā 

standarta būtību. 

• Mācību priekšmetu programmas un 

tematiskie plāni, pēc kuriem strādā pedagogi, 

atbilst normatīviem aktiem. 

Vidējās izglītības 

programmu izstrādāšana un 

licencēšana. 

• Tika izstrādātas un licencētas vidējās 

izglītības vispārizglītojošā virziena un 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena izglītības programmas 

2.Mācīšana un 

mācīšanās 

Skolēnu sagatavotības 

uzlabošana valsts pārbaudes 

darbiem dabaszinātņu jomas 

mācību priekšmetos. 

 

• Dabaszinātņu jomas mācību priekšmetu 

pedagogi apmeklē ESF tālākizglītības kursus 

savas kvalifikācijas celšanai. 

• Paplašināta mācību kabinetu materiāli 

tehniskā bāze.  

• Skolēni piedalījās rajona zinātniski 

pētnieciskajā konferencē un tiek pozitīvi 

vērtēti. 

Vērtēšanas kā mācību 

procesa sastāvdaļas 

pilnveidošana. 

 

 

 

 

• Tika izstrādāti vienoti skolēnu sasniegumu 

vērtēšanas kritēriji visos mācību priekšmetos 

un izveidota vērtēšanas sistēma, kura atbilst 

skolēnu vecumam un mācību priekšmeta 

specifikai, ka arī standarta prasībām. 

• Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar 

vērtēšanas sistēmas būtību. 

Mākslas jomas priekšmetu 

mācību satura apguvei 

izmantojamo mācību 

līdzekļu un metožu 

paplašināšana. 

 

 

• Mākslas jomas mācību priekšmetu pedagogi 

apmeklē tālākizglītības kursus savas 

kvalifikācijas celšanai. 

• Uzlabojās mācību kabinetu materiāli 

tehniskais nodrošinājums. 

• Uzlabojās mākslas jomas priekšmetu mācību 

olimpiāžu un konkursu rezultāti. 

3.Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu sasniegumu 

vienotas uzskaites sistēmas 

izstrādāšana.   
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Joma Prioritāte Sasniegumi 

Skolvadības sistēmas „e-

klase” izmantošana skolēnu 

sasniegumu uzskaitei 

Par sasniegumiem mācībās un olimpiādēs 

informēti skolēni, vecāki, skolotāji.  

• Publiski godināti skolēni par labām, 

teicamām sekmēm un citiem 

sasniegumiem.  

• Izveidota skolēnu sasniegumu 

novērtēšanas sistēma par dalību mācību 

priekšmetu olimpiādēs „Skolas lepnums” 
 

Skolēnu izaugsmes 

dinamikas uzskaite un 

analīze.  

• Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite 

(ikdienas, starpvērtējuma, semestra, gada) 

notiek elektroniskajā veidā pēc vienotas 

formas, kas atvieglo tās apstrādi un analīzi . 

 

4.Atbalsts 

skolēniem 

Karjeras izglītības tēmu 

iekļaušana 7.-9.klašu 

mācību priekšmetu 

programmās. 

• Pedagogi apmeklēja karjeras izvēles kursus.  

• 7.-9.klašu mācību priekšmetu programmās 

un tematiskajos plānos iekļautas karjeras 

izglītības tēmas. 

• Skolēniem tika radīts pamats turpmākās 

profesijas apzinātai izvēlei.  

 

Atbalsts talantīgo skolēnu 

izaugsmei. 

 

 

• Tika uzsākta sadarbība ar Transporta un 

sakaru institūtu. 

• Skolā tika noorganizēta zinātniski - 

pētnieciskā konference. 

• Skolēni piedalījās rajona zinātniski 

pētnieciskajā konferencē un tiek pozitīvi 

vērtēti. 

• Publiski godināti skolēni ar labām sekmēm 

un citiem sasniegumiem. 

 

5.Skolas vide Skolas karoga, himnas un 

ģerboņa izveidošana. 

• Skolēnu, pedagogu un vecāku spēkiem tika 

izveidota skolas atribūtika (karogs, logo).  

 

Gadagrāmatas veidošana. • Projektu nedēļas laikā 12.klašu skolēni 

izveidoja skolas gadagrāmatu. 

 

Skolas muzeja lomas 

pastiprināšana skolas 

tradīciju saglabāšanā. 

• Skolas muzejam tika atvēlētas jaunas, 

izremontētas telpas. 

• Ar vecāku - skolas absolventu - palīdzību 

tika paplašināta skolas muzeja ekspozīcija. 

• Klases audzinātāji audzināšanas stundās 

izmanto skolas muzeja materiālus. 

6. Resursi Pedagogu tālākizglītošanas 

veicināšana, paredzot 

budžeta līdzekļus kursu, 

semināru un pieredzes 

apmaiņas braucienu 

apmaksai.  

• Pedagogiem tika piedāvāta iespēja 

paaugstināt savu meistarību, apmeklējot 

kursus un seminārus par maksu, piedalīties 

pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un 

ārzemēs.  
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Joma Prioritāte Sasniegumi 

Paredzēt skolas budžetā 

līdzekļus skolas telpu 

plānveidīgam remontam 

(sākumskolas sektors) 

• Tika veikts 1.stāva kosmētiskais remonts un 

durvju nomaiņa. 

• Skolas telpas atbilst mūsdienu drošības 

tehnikas un estētikas prasībām, atbilst 

sanitāri higiēniskām normām. 

7.Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana.  

Skolas darbu 

reglamentējošo iekšējo 

normatīvo aktu vienotas 

noformēšanas kārtības 

izstrādāšana. 

 

Esošo skolas darbu 

reglamentējošo iekšējo 

normatīvo aktu koriģēšana. 

• Skolas vadība apmeklēja kursus „Skolas 

iekšējo normatīvu aktu atbilstība ārējiem 

normatīviem aktiem” 

• Skolā tika izstrādāta vienota kārtība skolas 

iekšējās dokumentācijas noformēšanai . 

• Tika noorganizēts esošās iekšējās 

dokumentācijas audits un koriģēšana. 

• Skolas darbību reglamentējošie dokumenti 

atbilst normatīviem aktiem. 

 

Skolas darba pašvērtējuma 

veidošana, iesaistot procesā 

skolas personālu, skolēnus, 

vecākus 

• Tika organizēts apmācības seminārs 

skolotājiem. 

• Veikta pedagogu, skolēnu un vecāku 

anketēšana. 

Skolas attīstības plāna 

veidošana nākamam laika 

posmam. 

• Veikta skolas darba vispārīga un detalizēta 

vērtēšana. 

• Skolēni, vecāki un skolas darbinieki ir 

iesaistīti skolas darba plānošanā un 

izvērtēšanā. 

 

 

V. Skolas darba pašvērtējums 

1. Mācību saturs 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Konkurētspējīgs vispārējās vidējās 

izglītības programmu piedāvājums; 

• Plānveidīgs, sistemātisks mācību 

priekšmetu metodisko komisiju darbs. 

 

• Pilnveidot mācību metodes, motivējot 

skolēnus attīstīt pētnieciskās un 

problēmrisināšanas prasmes; 

• Pilnveidot efektīvāku jaunu tehnoloģiju 

izmantošanu mācību procesā; 

• Paaugstināt audzināšanas stundas kvalitāti. 

2. Mācīšana un mācīšanās 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa; 

• Skolas līdzdalība ERAF projektā 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

63 Rīgas vispārizglītojošās skolās”; 

• Skolā tiek veikta regulāra skolēnu mācību 

stundu kavējumu uzskaite; 

• Nodrošināt daudzveidīgu mācību metožu 

un metodisko paņēmienu lietošanu visu 

pedagogu darbā;  

• Aktīvāk izmantot modernās informācijas 

tehnoloģijas mācību stundās.  

• Diagnosticēt skolēnu vispārizglītojošās 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Izstrādāta sistēma darbam ar skolēniem, 

kuriem ir grūtības mācībās  

mācību prasmes; 

• Popularizēt alternatīvas mācību stundas; 

• Jāpilnveido individuālo konsultāciju un 

fakultatīvo nodarbību efektivitāte. 

3. Skolēnu sasniegumi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolēni ar interesi un atbildības sajūtu 

piedalās dažādos projektos; 

• Notiek regulārs darbs ar pedagogiem par 

mācību sasniegumu vērtēšanu 

• Skolēniem ar nepietiekamiem vērtējumiem 

izveidotas individuālās sekmju kartes; 

• Skolēnus sagatavot prezentēt savus darbus 

klasē, projektu vai mācību priekšmetu 

nedēļu ietvaros. 

• Izstrādāt vienotus principus pārbaudes 

darbu veidošanai;  

• Paaugstināt skolēnu sasniegumus valsts 

pārbaudes darbos, konkursos, olimpiādēs; 

• Motivēt skolēnus labāk apzināties 

personīgā ieguldījuma nozīmību mācību 

procesā un pozitīvā rezultāta sasniegšanā. 

 

4. Atbalsts skolēniem 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolēniem tiek piedāvāta informācija 

par karjeras izvēles iespējām; 

• Skolā aktīvi darbojas skolēnu 

pašpārvalde; 

• Izstrādāta atbalsta sistēma skolēniem ar 

grūtībām mācībās; 

• Tiek īstenoti veselību veicinoši projekti 

„Skolas auglis” un „Skolas piens”. 

 

• Izstrādāt audzināšanas darba un interešu 

izglītības pulciņu programmas, kas 

orientētas uz skolēnu dzīves prasmju 

attīstību un personības veidošanu; 

• Izveidot sistēmu karjeras izglītībai; 

• Popularizēt skolas tradīcijas, meklēt jaunas 

to realizēšanas formas; 

• Iesaistīt skolēnus skolas apkārtnes 

sakopšanā; 

• Veicināt veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu; 

• Sniegt izglītojamajiem psiholoģisko un 

sociālo atbalstu dažāda veida atkarību 

profilaksē. 

5. Skolas vide 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Sakoptas skolas telpas; 

• Pozitīva skolotāju savstarpējā 

saskarsme; 

• Eksakto priekšmetu skolotāji strādā 

renovētos, ar jaunajām tehnoloģijām un 

mācību līdzekļiem nodrošinātos 

kabinetos.  

 

• Turpināt skolas telpu remontu un 

estētisko noformējumu; 

• Akcentēt ētikas normu ievērošanu 

skolas telpās un ārpus tās; 

• Pilnveidot skolas mājas lapu skolas tēla 

popularizēšanai  

6. Resursi 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Visi eksakto priekšmetu kabineti ir 

renovēti, aprīkoti ar jaunām mēbelēm 

• Turpināt veikt mācību kabinetu un 

koplietošanas telpu remontu; 
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Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

un mācību līdzekļiem; 

• Skolā strādā profesionāli izglītoti 

pedagogi; 

• Skolotāji aktīvi darbojās ESF projektā 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. 

 

• Papildināt mācību kabinetus ar 

jaunajām tehnoloģijām un mācību 

līdzekļiem atbilstoši jaunajiem 

standartiem; 

• Aktualizēt interaktīvo mācību metožu 

un paņēmienu mācību procesā; 

• Pilnveidot mācību grāmatu fondu. 

7. Skolas darba organizācijas, vadības kvalitātes nodrošināšana 

Stiprās puses Tālākās attīstības vajadzības 

• Skolas vadība veicina pedagoģiskā 

kolektīva turpmāko izglītību un 

piedalīšanos projektos; 

• Skolotāji un skolēni ir regulāri 

informēti par izglītības procesu; 

• Skolas vadība sistemātiski analizē un 

vērtē skolas darbu; 

• Skolas darba izvērtēšanā iesaistīti 

skolēni, pedagogi, vecāki; 

• Katram skolotājam ir iespēja izrādīt 

iniciatīvu.  

• Pilnveidot pedagoģisko darbinieku 

pašanalīzes prasmes; 

• Pilnveidot Skolas padomes darbu, 

veicinot vecāku iniciatīvu; 

• Turpināt iekšējās dokumentācijas 

pilnveidi atbilstīgi skolas vajadzībām 

un ārējiem normatīviem aktiem. 
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SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2013. - 2015. GADAM 

 

Skolas darbības pamatjomas 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 

Mācību saturs 
Audzināšanas stundu kvalitātes 

paaugstināšana. 
 

 

Mācīšana un mācīšanās 

Moderno informācijas tehnoloģiju 

daudzpusīga izmantošana, mācību 

procesa optimizēšanā.  

Moderno informācijas tehnoloģiju 

daudzpusīga izmantošana, mācību 

procesa optimizēšanā. 

Moderno informācijas tehnoloģiju 

daudzpusīga izmantošana, mācību 

procesa optimizēšanā. 

Skolēnu sasniegumi  

Skolēnu motivēšana labāk 

apzināties personīgā ieguldījuma 

nozīmību mācību procesā un 

pozitīvā rezultāta sasniegšanā. 

 

Atbalsts skolēniem 
 

 

Interešu izglītības izmantošana 

skolēnu vispusīgas personības 

attīstīšanai.  

Interešu izglītības izmantošana 

skolēnu vispusīgas personības 

attīstīšanai. 

Skolas vide 
Skolas mājas lapas pilnveidošana 

skolas tēla popularizēšanai 

  

Resursi 

Mācību kabinetu papildināšana 

ar mūsdienu mācību līdzekļiem 

atbilstoši standartiem 

Mācību kabinetu papildināšana ar 

mūsdienu mācību līdzekļiem 

atbilstoši standartiem 

Mācību kabinetu papildināšana ar 

mūsdienu mācību līdzekļiem 

atbilstoši standartiem 

Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skolas darba kvalitatīva analīze 

tālākās attīstības plānošanai ciešajā 

sadarbībā ar skolas pašpārvaldes 

struktūrām  

 

 

 

Skolas darba kvalitatīva analīze 

tālākās attīstības plānošanai ciešajā 

sadarbībā ar skolas pašpārvaldes 

struktūrām  
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Attīstības programma 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Audzināšanas stundu kvalitātes paaugstināšana 

Mērķis Paaugstināt audzināšanas darba kvalitāti ar mērķi sekmēt skolēnu personiskās 

identitātes un patriotisma jūtu izkopšanu, valstiskās un eiropeiskās apziņas 

veidošanos   

2013./2014.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Noteiktas audzināšanas darba prioritātes. 

• Pilnveidota skolas audzināšanas programma. 

• Notiek pieredzes apmaiņas semināri par kvalitatīvu audzināšanas stundu organizēšanu.  

• Notiek klašu  audzinātāju tālākizglītošana. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Noteikt audzināšanas darba 

prioritātes 

Klašu audzinātāju 

metodiskā komisija 

Augusts-

septembris 

Cilvēkresursi, 

kancelejas preces 

Direktores vietnieki audzināšanas 

jomā 

Pilnveidot skolas audzināšanas 

programmu 

Klašu audzinātāju 

metodiskā komisija  

septembris Cilvēkresursi, 

kancelejas preces 

Direktores vietnieki audzināšanas 

jomā  

Sniegt individuālas konsultācijas 

jaunajiem skolotājiem – klašu 

audzinātājiem 

Direktores  vietnieki 

audzināšanas jomā 

pēc pieprasījuma Cilvēkresursi Direktore 

Organizēt pieredzes apmaiņas 

seminārus par  kvalitatīvu 

audzināšanas stundu organizēšanu  

Direktores  vietnieki 

audzināšanas jomā  

2 reizes mācību 

gadā 

Informāciju tehnoloģijas, 

multimediju projektors, 

skolotāju darba materiāli  

Direktore 

Audzināšanas stundu vērošana Direktores  vietnieki 

audzināšanas jomā  

mācību gada 

laikā 

Cilvēkresursi, 

kancelejas preces 

Direktore 

Sistematizēt informāciju par katra 

klases audzinātāja tālākizglītību un 

Direktores  vietnieki 

audzināšanas jomā  

septembris VIIS datu bāze Direktore 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

konkrētajām nepieciešamībām. 

Izstrādāt prioritātes klases 

audzinātāju tālākizglītības 

vajadzībām 

Direktores  vietnieki 

audzināšanas jomā  

oktobris Skolotāju tālākizglītības 

attīstības plāns 

Direktore 

  

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte Moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīga izmantošana mācību procesa optimizēšanā.  

Mērķis Plašāk izmantot dažādas modernās tehnoloģijas mācību procesā,  lai nodrošinātu 

izglītojamajiem mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību. 

 

2013./2014.m.g. 

2014./2015.m.g. 

2015./2016.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji  

• Skolēniem un pedagogiem pieejamas jaunākās informāciju tehnoloģijas. 

• Pedagogiem ir prasmes darbā ar dažādām tehnoloģijām, kā arī zināšanas par to veiksmīgu izmantošanu 

mācību procesa organizēšanā.  

• Pedagogi izmanto darbā jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī rosina to darīt skolēnus.  

• Pedagogi veido mācību materiālus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.  

• Skolēnu aptaujas  rezultāti liecina, ka jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana sekmē mācību 

procesu, līdz ar to nodrošinot augstākus sasniegumus.  

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt pieredzes apmaiņas nodarbības 

pedagogiem par informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas iespējām mācību stundās 

Direktores vietniece 

informātikas jomā 

2 reizes 

mācību gadā 

Informāciju tehnoloģijas, 

multimediju projektors, 

cilvēkresursi 

Direktore 

Vērot stundas ar mērķi noteikt 

informācijas tehnoloģiju izmantošanas 

mērķtiecīgumu un efektivitāti 

 

Direktores vietnieces 

mācību jomā 

Visus mācību 

gadus 

Cilvēkresursi, kancelejas 

preces 

Direktore 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Organizēt atklātās stundas, demonstrējot 

informācijas tehnoloģiju pielietojuma 

iespējas 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

Visus mācību 

gadus 

Informāciju tehnoloģijas, 

multimediju projektors, 

cilvēkresursi 

Direktores vietnieces mācību jomā 

Papildināt un atjaunot esošās 

informācijas tehnoloģijas 

 

Direktores vietniece 

informātikas jomā, 

direktores vietniece 

administratīvi-

saimnieciskajā darbā 

Visus mācību 

gadus  

budžeta līdzekļi Direktore 

 

Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte Skolas mājas lapas pilnveidošana skolas tēla popularizēšanai 

Mērķis Veidot skolēnos lepnumu par savu skolu un popularizēt skolas tēlu, izmantojot 

mūsdienu tehnoloģijas  

 

2013./2014.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā tiek plānots darbs skolas tēla popularizēšanai. 

• Skolēni zina un kopj savas skolas tradīcijas. 

• Skolas tēls ir popularizēts un reklamēts skolas mājas lapā. 

• Skolēnu pašpārvaldē darbojas aktīvi skolēni, kuri sadarbībā ar skolas administrāciju veido skolas 

politiku. 

• Skolēni līdzdarbojas skolas mājas lapas aktualizēšanā un skolas dzīves atspoguļošanā. 

• Skolas mājas lapā tiek ievietota visa aktuālā informācijas par skolas darbu. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Iesaistīt skolēnus aktīvi 

līdzdarboties Skolēnu pašpārvaldē 

Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi Direktore 

Iesaistīt Skolēnu pašpārvaldi skolas 

mājas lapas veidošanā. 

Direktores vietniece 

informātikas jomā 

visu mācību 

gadu 

Cilvēkresursi Direktore 

Izveidot skolas mājas lapas radošo 

darba grupu. 

Direktores vietniece 

informātikas jomā 

Septembris-

oktobris 

Cilvēkresursi Direktore 

Skolēnu pašpārvaldei sadarbībā ar Atbildīgā persona par visu mācību Informāciju tehnoloģijas, Direktores vietniece  
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

skolas administrāciju ievietot 

skolas mājas lapā visu aktuālāko 

informāciju par skolas darbu. 

skolas mājas lapu gadu cilvēkresursi informātikas jomā 

Regulāri popularizēt skolas mājas 

lapu, mudināt to izmantot ikdienas 

dzīvē. 

Atbildīga persona par 

skolas mājas lapu 

visu mācību 

gadu 

Informāciju tehnoloģijas, 

cilvēkresursi 

Direktora vietniece  informātikas 

jomā 

 

Pamatjoma Resursi 

Prioritāte Mācību kabinetu papildināšana ar mūsdienu mācību līdzekļiem atbilstoši standartiem 

Mērķis Veicināt skolas materiālās bāzes atbilstību mācību priekšmetu standartu izpildei, 

paplašināt resursu ieguves avotus 

 

2013./2014.m.g. 

2014./2015.m.g. 

2015./2016.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Mācību kabinetos ir pilnīga uzskaite par esošajiem mācību līdzekļiem 

• Apkopota informācija par skolas attīstībai nepieciešamajiem resursiem 

• Izstrādāts mācību grāmatu un citu nepieciešamo mācību līdzekļu iegādes plāns 

 

 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Apkopot mācību priekšmetu mācīšanai 

nepieciešamos resursus 

Metodisko komisiju vadītāji 2013.g. 

oktobris 

Cilvēkresursi Direktores vietnieces 

mācību jomā  

Izvērtēt skolas attīstībai nepieciešamos resursus, 

apkopojot informāciju par nepieciešamajiem 

resursiem katrā kabinetā  

Direktores vietniece 

saimnieciskajos jautājumos, 

saimniecības pārzine 

2013.g. 

decembris 

Cilvēkresursi Direktore 

Sastādīt budžeta plānu tālākai materiāli- Direktores vietniece 2014.g. Cilvēkresursi Direktore 
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Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

tehniskajai attīstībai pa mācību gadiem saimnieciskajos jautājumos janvāris 

Sastādīt nepieciešamo mācību grāmatu un 

līdzekļu iegādes plānu turpmākiem 3 gadiem 

bibliotekāres 2014.g. 

aprīlis 

Cilvēkresursi, 
budžeta līdzekļi 
 

Direktores vietnieces 

mācību jomā 

Turpināt mācību kabinetu aprīkošanu ar 

mūsdienīgiem mācību tehniskajiem līdzekļiem 

saskaņā ar sastādīto plānu 

Direktores vietniece 

saimnieciskajos jautājumos, 

saimniecības pārzine 

visus 

mācību 

gadus 

Cilvēkresursi, 
budžeta līdzekļi 
 

Direktore 

Meklēt sponsoru līdzekļus skolas mācību līdzekļu 

pilnveidošanai.  

Skolas padome visus 

mācību 

gadus 

Cilvēkresursi, 

kancelejas preces 

 

 

Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte Skolēnu motivēšana labāk apzināties personīgā ieguldījuma nozīmību mācību procesā un pozitīvā rezultāta 

sasniegšanā. 

 

Mērķis Aktivizēt izglītojamo mācīšanās procesu, ceļot personīgo atbildību par saviem 

mācību sasniegumiem.  
 

2014./2015.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolotāji pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes un paņēmienus, lai pilnveidotu 

izglītojamo mācīšanās prasmes.  

• Mācību stundās paredzēto uzdevumu izpilde, temps un saturs atbilst izglītojamo spējām un interesēm.  

• Mācību procesā tiek vērtēts izglītojamo padarītais darbs, attieksme, iniciatīva, nepieciešamības gadījumā 

sniedzot atbalstu.  

• Izglītojamie izvirzīto mērķu sasniegšanai izmanto skolas piedāvātās iespējas /bibliotēku, lasītavu, 

datorklasi, sporta zāli./  

• Aptauju rezultāti liecina, ka izglītojamo patstāvīgas mācīšanās prasmes ļauj veiksmīgāk plānot mācību 

uzdevumu izpildi, veicinot kvalitatīvāku mācību vielas apguvi. 
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Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

Izzināt izglītojamā spējas un to 

atbilstību mācību sasniegumiem katrā 

mācību priekšmetā  

Mācību priekšmetu 

skolotāji  

oktobris izglītojamo datu bāze, e-

klase  

Direktores vietnieces mācību jomā 

Rast iespēju skolotāju tālākizglītībai 

(kursi, semināri, projekti) par 

izglītojamo mācīšanās procesa 

aktivizēšanu  

Metodisko komisiju 

vadītāji  

visu mācību 

gadu 

skolas budžets , 

cilvēkresursi 

Direktores vietnieces mācību jomā 

Attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmes  Metodisko komisiju 

vadītāji 

visu mācību 

gadu 

tālākizglītības kursu 

materiāli  

Direktores vietnieces mācību jomā 

Ieviest un atbalstīt inovācijas mācību 

procesa organizēšanā un vadīšanā  

Direktores vietnieces 

mācību jomā  

visu mācību 

gadu 

Skolas budžets  Direktore 

Nodrošināt dažādu informācijas avotu 

izmantošanas iespējamību (bibliotēkas 

un lasītavas, datorklases, interneta 

pieslēguma pieejamība) izglītojamo 

mācīšanās procesa atbalstīšanai  

 Direktores vietniece 

informātikas jomā 

visu mācību 

gadu 

Skolas budžets, projektos 

iegūtais finansējums  

Direktore 

Katrai metodiskajai komisijai sekmēt 

daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošanu izglītojamo aktīvai 

iesaistīšanai mācīšanās procesā  

Metodisko komisiju 

vadītāji  

visu mācību 

gadu 

tālākizglītības kursu 

materiāli  

Direktores vietnieces mācību jomā 

 

 

 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Interešu izglītības izmantošana skolēnu vispusīgas personības attīstīšanai 

Mērķis Nodrošināt vispusīgas personības attīstību, izmantojot interešu izglītības programmu 

daudzveidību 

2014./2015.m.g. 

2015./2016.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā tiek apzinātas skolēnu vajadzības pēc interešu izglītības programmām . 

• Skolā ir izstrādātas skolēnu vajadzībām atbilstošas interešu izglītības programmas. 

• Skolēni regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņa nodarbības un pilnveido savas prasmes un iemaņas . 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

• Interešu izglītības nodarbību apmeklēšana un organizēšana tiek pārraudzīta un kontrolēta. 

• Interešu izglītības pulciņu dalībnieki piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos, skatēs, izstādēs pilsētas un valsts 

mērogā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Analizēt skolas interešu izglītības programmu stiprās 

puses, veikt korekcijas un izvirzīt prioritātes 
Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

jūnijs Cilvēkresursi, 

budžeta līdzekļi 
Direktore 

Veikt skolēnu anketēšanu, lai izzinātu viņu intereses 

un vajadzības 

Klašu audzinātāji septembris Cilvēkresursi, 

budžeta līdzekļi 

Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

Izstrādāt skolēnu vajadzībām atbilstošas interešu 

izglītības nodarbību programmas 

Interešu izglītības pedagogi augusts-

septembris 

Cilvēkresursi Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

Izveidot interešu izglītības pulciņos iesaistīto 

skolēnu uzskaiti 

Klašu audzinātāji  septembris Cilvēkresursi  Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

Ieinteresēt skolēnus apmeklēt interešu izglītības 

nodarbības 

Interešu izglītības pedagogi visus mācību 

gadus 

Cilvēkresursi, 

budžeta līdzekļi 

Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

Pārraudzīt un kontrolēt interešu izglītības 

programmas izpildi 

Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

visus mācību 

gadus 

Cilvēkresursi Direktore 

 

 

Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  Skolas darba kvalitatīva analīze tālākās attīstības plānošanai ciešajā sadarbībā ar skolas pašpārvaldes 

struktūrām  

Mērķis  Skolas darba demokrātiska un pilnvērtīga izvērtēšana. 

Plānot skolas attīstību sadarbojoties ar skolēniem, vecākiem un sabiedrību, lai skola 

pārstāvētu un realizētu valsts un sabiedrības intereses. 

2014./2015.m.g. 

2015./2016.m.g. 

Novērtēšanas kritēriji • Ir apkopoti skolēnu, vecāku, pedagogu u.c. viedokļi par skolas darba kvalitāti un attīstības plāna 

īstenošanu 
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Pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

• Veikta skolas darba vispārīga un detalizēta vērtēšana, izstrādāta reālās darbības pierādījumu datu bāze  

• Informācija par izvērtēšanas gaitu ir pieejama skolas mājas lapā u.c. 

• Sadarbībā ar skolas pašpārvaldes struktūrām izvirzītas prioritātes tālākai attīstībai  

• Skola realizē attīstības plānā noteiktās prioritātes, iesaistītās puses ir informētas, attīstības plāns ir pieejams  

• Regulāri tiek veikta attīstības plāna īstenošanas analīze un rezultātu novērtēšana  

 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

Izstrādāt skolas darba izvērtēšanas plānu.  Direktore  2014.g. 

oktobris 

 

Skolas budžets,  

cilvēkresursi 
 

Sadalīt pienākumus izvērtēšanas procesam.  Direktore  2015.g. 

janvāris 

Cilvēkresursi  

Iesaistīt skolas pašpārvaldi, skolotājus, vecākus  

skolas attīstības plāna izstrādāšanā. 

Direktores vietnieces 

audzināšanas jomā 

visus mācību 

gadus 

Cilvēkresursi Direktore 

Veikt skolēnu, viņu vecāku un skolotāju anketēšanu. Direktores vietnieces 

izglītības jomā 

2015.g. maijs 

 

Skolas budžets,  

cilvēkresursi 
Direktore 

Veidot darba grupas priekšlikumu apkopošanu 

pašvērtējuma ziņojumam un tālākai skolas attīstības 

plānošanai. 

Direktore 2015.g. 

janvāris- 

marts 

Skolas budžets  

Apkopot informāciju un faktus, apzināt vajadzības 

attīstības plāna izstrādei. 

Atbildīgā persona pēc 

plāna 

 

2015.g. 

janvāris- 

marts 

Cilvēkresursi Direktore 

Apstiprināt attīstības plānu RD IKSD. Direktore    

Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu 

attīstības plāna īstenošanā, koriģējot plānu pēc 

nepieciešamības. 

Direktores vietnieki katru mācību 

gadu 

Cilvēkresursi Direktore 

Nodrošināt attīstības plāna pieejamību un 

publicitāti visām ieinteresētajām personām. 

Direktores vietnieks 

informātikas jomā 

 Cilvēkresursi Direktore 
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Attīstības plāns 2013./2014.-2015./2016.mācību gadam apspriests Rīgas 63.vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē un Skolas 

padomes sēdē. 

 

Skolas direktore       Nataļja Naumeca 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  

Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks 

 

__________________________________ 

I.Balamovskis 

 

___.___.2013. 

 


