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1. Rīgas Angļu ģimnāzijas (turpmāk RAĢ) vispārējs raksturojums
RAĢ dibināta 1919.gadā un ir vispārējās izglītības iestāde. Tā atrodas Bieriņu apkaimē un
trijās ēkās īsteno izglītības programmas 1.-12.klasēm. Pamatēka celta 1933.gadā, lielākajā daļā
no tās laika periodā no 2013.gada līdz 2014.gadam veikts Rīgas domes finansēts remonts.
Tikai daļa no mācību telpām pēc platības atbilst MK noteikumiem „Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”,
tādēļ sadarbībā ar RD, izmantojot Eiropas struktūrfondu finansējumu ir uzsākta jaunu
ģimnāzijas telpu celtniecība, ko plānots pabeigt līdz 2020.gada septembrim, tādējādi iegūstot
jaunas, mūsdienu mācību procesa organizācijai piemērotas, mācību telpas un labiekārtotu
teritoriju. Atjaunota tiek arī Borherta muiža, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
(aizsardzības Nr.6675) un 19.gs.sākumā celtā dzīvojamā ēka, kuras nolietojums pirms
renovācijas ir aptuveni 70%. Sporta nodarbības notiek pie ģimnāzijas pamatēkas 1999.gadā
uzceltā sporta zālē, sporta nodarbībām tiek izmantota arī skolas teritorija, kas tiek labiekārtota
celtniecības ietvaros.
Celtniecības procesu ierobežojumu dēļ 2019./ 2020. m.g. mācību process 1. klasēm tiks
īstenots RMV. RAĢ sākumskolas posmā mācās pamatā vietējās apkaimes bērni, vecākajās
klasēs mācības RAĢ izvēlas arī daudzi skolēni no citiem mikrorajoniem un pašvaldībām.
Skolēnu skaita izmaiņas ir saistītas ar skolēnu skaita svārstībām apkaimē un ar ierobežotām
telpu iespējām un nepieciešamību līdzsvarot skolēnu sadalījumu klašu grupās. Skolēnu skaita
izmaiņas (atsevišķi pamatskolas un vidusskolas posmam) atspoguļotas 1. un 2.diagrammā.
1.diagramma. Skolēnu skaita dinamika pamatizglītības programmā 2010.-2018.g.
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2.diagramma. Skolēnu skaita dinamika vidējās izglītības programmās 2010.-2018.g.
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Jau vairāk nekā 40 gadus skola nodrošina padziļinātu angļu valodas apguvi:
1)
2)
3)
4)

piedāvājot angļu valodas stundas no 1.klases;
palielinot mācību stundu skaitu angļu valodas apguvei;
dalot skolēnus angļu valodas apguvei nelielās grupās;
integrējot mācību satura un valodas apguvi, izmantojot CLIL (Content and Language
Integrated Learning) metodi.

RAĢ īpašais piedāvājums:










līmeņapmācības matemātikā no 5.klases;
diferenciētas konsultācijas;
angļu/ amerikāņu literatūra un biznesa angļu valoda no 10. klases;
plašs IKT lietojums mācībām;
medmāsas, psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, speciālā pedagoga atbalsts;
dažādas interešu izglītības programmas 1.- 12. klasei (kori 1.- 12. klasei, vokālie
ansambļi, tautas dejas, mākslas studija, sports);
iespējas dalībai starptautiskos projektos (Erasmus+, Nordplus, u.c.);
atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (dalība APP projektā);
karjeras izglītības programma.

2. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti
rezultāti)
Ģimnāzijas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos un
programmās noteikto mērķu sasniegšanu. RAĢ misija: Mūsu absolventi ir konkurētspējīgas
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un atbildīgas personības - pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj
realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talantus un resursus), prot strādāt komandā un
sasniegt kopīgus mērķus. Lai to īstenotu, RAĢ vīzija ir mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību
process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas augsta līmeņa mācīšanās prasmes. Tas nozīmē
skolēncentrētas mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi (sadarbību, kritisko
domāšanu, prasmīgu komunikāciju un radošumu) un pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties,
skolēnu, viņu vecāku un pedagogu savstarpēju daudzlīmeņu sadarbību, kuras ietvaros tiek
saskatīts un maksimāli attīstīts katra skolēna potenciāls, tiek veicināta karjeras izglītība un
izkoptas personības īpašības, kas nodrošina skolēna konkurētspēju nākotnē, kā arī augsta
līmeņa mācīšanās prasmju veicināšana: kritiskā un algoritmiskā domāšana, multimodāla
komunikācija, sadarbība (tai skaitā un it īpaši e-vidē) un radošums, mūsdienīgas informācijas
strukturēšanas tehnikas, debates, diskusijas, racionāla atvērto mācību resursu (OER-Open
Educational Resources) izmantošana, daudzveidīgi mācīšanās paņēmieni.
Lai īstenotu vīziju, ir iezīmēti RAĢ stratēģiskie attīstības virzieni: labsajūta, dinamika,
radošums.

1.attēls. RAĢ stratēģiskie attīstības virzieni.
Labsajūta: vide, kurā skolēni, viņu vecāki un skolotāji justos ērti un droši; tā ietver mērķtiecīgu
sadarbību, produktīvas savstarpējās attiecības un mūsdienīgu komunikāciju. Šis virziens tiek
attīstīts, pilnveidojot fizisko vidi (piebūves celtniecība), veidojot motivējošu vidi (skolēnu
izziņu veicinošu vides objektu izveide) un izkopjot sadarbības kultūru (sadarbību veicinošas,
iesaistošas aktivitātes, mūsdienīga informācijas aprite).
Dinamika: ‘modernizēties’, veicinot skolēnu algoritmiskās domāšanas attīstību, ieviešot
mūsdienīgas, aktuālajos pētījumos un efektīvā tehnoloģiju lietojumā balstītas mācību metodes
un pieejas, integrējot angļu valodu mācību procesā (īstenojot CLIL) un praktiskā lietojumā, tai
skaitā starptautiskā vidē. Virziens tiek attīstīts intensificējot pedagogu profesionālo pilnveidi
(apgūstot IKT, mūsdienīgas mācību metodes un multimodālu mācību organizāciju), iniciējot
un iesaistoties sadarbības projektos (uzņēmumi, skolas, t.sk. starptautiski), pilnveidojot telpu
izmantojumu mācībām, attīstot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) sistēmu un
veicinot algoritmisko domāšanu.
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Radošums: zināšanu un prasmju (t.sk. svešvalodu) lietojums nestandarta (t.sk. virtuālās)
situācijās, talanta un veiktspējas attīstības veicināšana, radot jaunas vērtības. Virziens tiek
attīstīts, īstenojot projektus (lokālus un starptautiskus), veicinot mācību priekšmetu integrāciju
un mācīšanos reālā vidē, kā arī skolēnu iniciatīvu veicinošas aktivitātes.

RAĢ attīstības prioritātes 2018.- 2021.gadam
Pamatjoma
2018./19.m.g.
2019./20.m.g.
2020./21.m.g.
Mācību saturs Izglītības programmu pilnveide, integrējot CLIL
Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana:
programmu izstrāde, adaptācija un īstenošana
21.gadsmita mācīšanās prasmju pilnveide skolēniem: mūsdienīgu mācību metožu lietojums
Mācīšana un
sadarbības, radošuma (nestandarta domāšanas), kritiskās domāšanas un prasmīgas
mācīšanās
komunikācijas veicināšanai, multimodālu pedagoģisko risinājumu izstrāde un aprobācija
Mācību satura reformas pakāpeniska ieviešanas organizācija: horizontālās sadarbības
nostiprināšana un metodikas pilnveide
CLIL pieeju īstenošana un pilnveide atbilstoši pedagogu profesionālajām iespējām, bet
pieaugošā apjomā
Skolēnu pašnovērtējuma sistēmas izveide un iestrāde ikdienas darbā
Skolēnu
sasniegumi
Izglītojošu nodarbību sistēmas izveide un īstenošana skolēnu vecāku atbalstam
Atbalsts
skolēniem
Karjeras izglītības sasaiste ar ikdienas mācību procesu
Telpu
izmantojuma
pārstrukturēšana
Skolas vide
atbilstoši jaunam izglītības procesa modelim
un iespējām
RAĢ 100-gades sagaidīšana un svinību
organizācija (grāmata, utml)
Pedagogu un skolas darbinieku profesionālā pilnveide jēgpilnam IKT lietojumam mācību
Resursi
procesā un darba organizācijā
Skolas darba Mentoru sistēmas nostiprināšana un efektivitātes nodrošināšana
organizācija,
vadība un
Starptautiska CLIL skolu tīkla veidošana
kvalitātes
nodrošināšan
a
3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.
Akreditācijas procesa ietvaros no 2018.gada 29.oktobra līdz 2.novembrim tika vērtēts
Ģimnāzijas darbs un sniegti ieteikumi darba turpmākai pilnveidei:
Priekšlikums

Veiktās darbības 2018/19 mācību gadā

Turpināt
iesākto
darbu
pedagogu
starppriekšmetu sadarbības attīstīšanā un
mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā mācību
procesā, nodrošinot sekmīgu jauna izglītības
standarta aprobāciju un pēctecīgu ieviešanu.

Veikts metodiskais darbs horizontālās
sadarbības
grupās
un
metodiskajās
komisijās, organizēta jaunā izglītības satura
iepazīšana
un
vidusskolas
grozu
modelēšana,
sadarbojoties
vadībai,
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pedagogiem,
pārstāvjiem.

skolēniem

un

vecāku

Vērtēt izglītojamo mācību sasniegumus Aktualizēta mācību sasniegumu vērtēšanas
atbilstoši izglītības iestādes izstrādātajiem kārtība, DVIJ sistemātiski veic tās izpildes
iekšējiem normatīvajiem aktiem.
pārraudzību, sniedzot atbalstu pedagogiem
vērtēšanas pieredzes pilnveidē.
Rast iespēju ierīkot individuālus skapīšus Individuāli lietojami skapīši izglītojamiem ir
izglītojamajiem.
ieplānoti jaunceļamā piebūvē, kas plānota
nodot ekspluatācijā 2020.gada augustā.
Efektivizēt pašvērtēšanas sistēmu, lai
pašvērtēšanas rezultātus būtu iespējams
mērķtiecīgāk izmantot izglītības iestādes
attīstībā.

Pilnveidots
pašnovērtējuma
rīks
pedagogiem, sasaistot to ar pedagogu
profesionālās darba kvalitātes vērtēšanas
metodiku un RAĢ attīstības plānošanas
stratēģiju.

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.
4.1. Mācību saturs
Rīgas Angļu ģimnāzija (RAĢ) realizē sekojošas programmas:


Pamatizglītības programma, kods 21011111 (2008.-2018.g.), kas aktualizēta 2012.g.
13.martā, ar grozījumiem 2017.gada augustā un akreditēta līdz 2024.gada
27.novembrim; 2018.gada jūnijā atjaunota programmas licence;



Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma, kods 31013011 (2010.g.), ar grozījumiem 2017.gada augustā, akreditēta
līdz 2024.gada 27.novembrim;



Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011
(2007.-2017.g.), ar grozījumiem 2007.gada 23.augustā un 2017.gada augustā,
akreditēta līdz 2024.gada 27.novembrim.

Mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Pamatojoties un
mācību darba rezultātu analīzi, kā arī izvērtējot RAĢ absolventu studiju izvēles, tiek veikti
grozījumi izglītības programmās, lēmumu pieņemšanā iesaistot gan pedagogus, gan skolēnus,
kā arī informējot ģimnāzijas padomi. Grozījumi izglītības programmās ir apstiprināti
normatīvos noteiktajā kārtībā.
RAĢ pedagogi visos mācību priekšmetos strādā saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta
(MK) noteikumiem “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību
priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un “Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības
programmu paraugiem”. To īstenošanai tiek izmantoti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
piedāvāto mācību priekšmetu programmu paraugi, ko pedagogi papildina, koriģē un adaptē
atbilstoši ģimnāzijā realizētajām programmām un stundu plānam. Atsevišķi mācību priekšmeti
– Angļu literatūra un Biznesa darījumu valoda – tiek īstenoti saskaņā ar 2007.gadā izstrādātām
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un apstiprinātām mācību programmām. Programmu paraugu izvēle ir apstiprināta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
RAĢ no 2015./2016. mācību gada piedalās mācību priekšmeta “Datorika” aprobācijas
procesā, realizējot to 1.-4.klasēs un piedāvājot tās apguvi atsevišķās klasēs fakultatīvajās
nodarbībās.
Kopš 1961. gada skola piedāvā skolēniem angļu valodu apgūt padziļināti, palielinot angļu
valodas stundu skaitu, klases angļu valodas apguvei dalot mazākās grupās un kopš 2014.gada
pakāpeniski ieviešot mācību satura un valodas integrētu apguvi (Content and Language
Integrated Learning – CLIL). Kopš 2017./2018. mācību gada CLIL metodes izmantošana tiek
iekļauta mācību programmu tematiskajos plānos, tās izmantošana tiek atspoguļota e-klases
ierakstos (sadaļā piezīmes). Vidusskolā skolēni papildus apgūst angļu un amerikāņu literatūras
un/vai (matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā izvēlas vienu no tiem)
biznesa darījuma valodas kursus.
Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts ar direktores rīkojumu, pieejams gan
izdrukas veidā informācijas stendos, gan RAĢ mājas lapā (http://rag.lv/stundu-sarakststabula/). Tajā ietverto stundu skaits ir atbilstošs katrai licencētajai izglītības programmai.
Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Par izmaiņām mācību
priekšmetu stundu/nodarbību sarakstos izglītojamie un pedagogi tiek informēti: par
apjomīgām izmaiņām mācību priekšmetu stundu vai nodarbību sarakstā izglītojamie un
pedagogi saņem informāciju skolas mājas lapā; par nelielām izmaiņām - informācijas stendā
vai info ekrānā. Ārpusstundu nodarbības regulē interešu izglītības nodarbību grafiks
(publiskots http://rag.lv/ineresu-izglitiba/).
Izglītības programmu īstenošanā ievērota mācību priekšmetu tematiskā satura pēctecība.
Mācību programmas saturu apspriež un akceptē mācību priekšmetu metodiskajās komisijās,
RAĢ ir izstrādātas vienotas prasības mācību priekšmetu tematisko plānu izveidē: tematiskos
plānus pedagogi izveido un ievieto elektroniskajā darba vidē (turpmāk EDV) katra mācību
gada sākumā.
Pedagogi piedalās skolas darba stratēģijas un plāna izveidē, kā arī vienojas par metodiskām
tēmām un uzdevumiem katrā klašu grupā. Ievērojot skolai izvēlētos uzdevumus, pedagogi
pirms kārtējā mācību gada plāno nākamā mācību materiāla apguves kārtību un laiku, pārrunā
izmantojamās metodes. Augustā to akceptē metodiskās komisijās. Pedagogu grupas – 1.3.klašu pedagogi, matemātikas skolotāji 5.-9.klasē, angļu valodas skolotāji – veido vienotus
tematiskos plānus paralēlklasēm. Metodisko komisiju vadītāji pārrauga un analizē mācību
satura laika sadalījuma izpildi. Mācību darba rezultātu analīze tiek veikta, pētot pārbaudes
darbu rezultātus, skolēnu anketēšanas rezultātus un novērojumus mācību stundās. Pedagogi
pārzina un izprot sava mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, saturu
un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Lai mērķtiecīgi organizētu
mācību darbu, apzinātu stiprās un vājās puses un nodrošinātu atbalstu skolēniem, kuriem tas
nepieciešams, reizi gadā tiek organizēti pedagoģiskie konsīliji skolotājiem, kuri strādā 1., 5.
un 10. klasēs un citās klašu grupās pēc vajadzības.
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Mācību gada sākumā katrā klašu grupā pedagogi pārrunā skolēnu īpašās vajadzības un ņem
vērā atbalsta komisijas ieteiktos pasākumus atsevišķiem skolēniem, vienojoties par mācību
uzdevumu diferenciāciju. Īstenojot plānoto mācību satura apguvi, pedagogi ņem vērā atbalsta
personāla un vecāku ziņojumus un nepieciešamības gadījumā plāno mācību darba
diferenciāciju, individualizāciju un atbalsta pasākumus skolēniem. Īpašos gadījumos,
piemēram, skolēnu ilgstošas slimības gadījumos, augsta līmeņa sportistiem, otrgadniekiem
u.c., uz laiku tiek izstrādāti individuāli mācību vai atbalsta pasākumu plāni. Skolēniem tiek
nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos. Konsultāciju grafiks ir pieejams gan
informatīvajā stendā, gan RAĢ mājas lapā.
Vadība un pedagogi savstarpēji sadarbojas un sniedz savstarpēju atbalstu mācību priekšmetu
programmu pilnveidē, saskaņā secinājumiem par mācību procesa rezultātiem veic grozījumus
izglītības programmās. Skolas vadība mācību programmu pilnveidē sniedz pedagogiem
atbalstu pedagoģiskās padomes sēdēs, metodiskās sanāksmēs, EDV vidē kā arī individuāli.
Direktores vietnieki pārrauga mācību programmu izpildi un aktualizāciju, pārraugot
dokumentāciju un vērojot mācību stundas.
Mērķtiecīgi tiek organizēts metodiskais darbs, gatavojoties kompetenču pieejā veidota mācību
satura ieviešanai – RAĢ darbojas horizontālās sadarbības grupas, tiek veicināts darbs pie
jaunajām pieejām metodiskajās komisijās, kā arī, izmantojot projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” (http://rag.lv/f/APP-nodarbibas.docx.pdf ), veidotas
iestrādnes mācībām vidē (9.klases skolēnu ekspedīcija, zaļā klase) un jauniem mācību
priekšmetiem – tehnoloģijas un dizains, drāma, debates.
Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides kursus. Plānojot un piedāvājot pedagogu
profesionālo pilnveidi, daļa kursu un semināru, kas saskan ar skolas izvirzītajiem
stratēģiskajiem mērķiem, tiek izstrādāti un īstenoti skolā, īpaši fokusējoties uz teorijas un
prakses sasaisti. Pedagogi piedalās vairākos starptautiskajos projektos (Erasmus, Nordplus,
Etwinning), kuros pilnveido savas zināšanas un prasmes gan individuālajās mācību
mobilitātes, gan stratēģiskajās partnerībās. Ar kursos gūto pieredzi pedagogi dalās EDV,
metodiskajos semināros un konferencēs (piemēram, http://rag.lv/projekti/erasmusprogrammas-projekts-rigas-anglu-gimnazijas-kapacitates-stiprinasana-multimodalammacibam/).
Lai papildinātu izglītojamo iespējas, apgūstot izglītības programmas, mācību procesā tiek
izmantotas arī fakultatīvās nodarbības (1. -2. kl.sportā, 3.kl.-vizuālajā mākslā, 1.-3.kl. angļu
valodā; 8., 9. klasē – vācu valodā; 10. klasē – fizikā, bioloģijā un ķīmijā, 10.-12.klasē – franču
valodā, 10.-12.kl.matemātikā) un nodarbības projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros (tekstu darbnīca, cieto riekstu darbnīca, matemātikas darbnīca,
eksperimenti ķīmijā, u.c.). Nodarbībās skolotāji papildus strādā ar skolēniem, kuriem
nepieciešams atbalsts, kā arī ar skolēniem, kuriem ir dotības konkrētajā jomā.
Lai īstenotu skolēnu pētnieciskā darba integrāciju mācību programmās, pakāpeniski ir
pilnveidota skolēnu pētniecisko darbu sistēma atsevišķi 3.-4., 5.-8. un 10.-11.klašu grupās, kā
arī mācību procesā izmantots daudzveidīgs sadarbības partneru piedāvājums (Zinoo, Rīgas
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Jauno tehniķu centrs, Rīgas Dabaszinību skola, Fizmix, u.c.), organizējot ikgadēju tehnoloģiju
un jaunrades festivālu (Dārza svētkus).
RAĢ bibliotēka nodrošina izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūras un
mācību līdzekļu (tai skaitā digitālu) pieejamību gan pedagogiem, gan izglītojamiem. Uz trīs
mācību gadiem apstiprināts izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras
saraksts katra gada aprīlī un maijā tiek aktualizēts, kā arī precizēts (un RAĢ padomē
apstiprināts) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu
saraksts. Katra mācību gada noslēgumā, plānojot nākamā mācību gada darba saturu un
nepieciešamos mācību līdzekļus, skolotāji sadarbojas ar bibliotēkas darbiniecēm un pasūta
nepieciešamos mācību līdzekļus.
RAĢ ir izstrādāta audzināšanas darba programma trīs gadu periodam, audzināšanas mērķi un
uzdevumi ik gadu tiek konkretizēti, ievērojot valsts audzināšanas vadlīnijas un izvirzītās
audzināšanas darba prioritātes. Skolas attīstības stratēģija, mērķi un uzdevumi sekmē katra
skolēna harmonisku un vispusīgu attīstību. Audzināšanas stundu plāns atbilst skolas ilglaicīgai
(2015.- 2020.g.) audzināšanas tēmai: Izglītībai, veselīgam dzīvesveidam un karjerai motivētas
personības veidošana drošā vidē sadarbībā ar vecākiem, uzmanību pievēršot savstarpējo
attiecību un vides kultūrai. Katrai vecuma grupai noteikti mērķi:




1.-3.klasēm: Skolēna uzvedības un rīcības modelis atbilst skolas un sabiedrības
normām un prasībām;
4.-9. klasei: Mācīšanās un veselīga dzīvesveida kopšana - skolēnu, vecāku un skolotāju
atbildība;
10.-12.klasēm: Karjerai motivētas personības veidošanās.

Audzināšanas darbs tiek realizēts tā, lai rosinātu izglītojamos kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības
locekļiem, apzināties savas tiesības un pienākumus, veidot tikumiskos un vērtību kritērijus,
pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to. Tas tiek realizēts visu 1.-12. klašu
klases stundu plānos tematiski: piederība valstij; pilsoniskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība
un vide; drošība. Lai īstenotu audzināšanas programmu, tiek plānoti pasākumi, kas veido
izglītojamo attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām
un veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām un iesaisti taisnīgas un ilgtspējīgas
pasaules veidošanā, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus.
Audzināšanas programmas īstenošanu koordinē un pārrauga direktora vietniece. Tiek veikts
ikgadējs audzināšanas darba izvērtējums kas pamatojas uz ikgadējā pedagogu pašnovērtējumā
sniegto refleksiju un sarunām ar klašu audzinātājiem.

Sasniegumi:
Datorikas programmas īstenošana sākumskolā
Mācību satura integrācijas iestrādņu veidošana un aprobācija, sasaiste ar kompetenču
pieejas ieviešanu vispārējās izglītības standartos
Visaptveroša audzināšanas programmas izstrāde
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Mērķtiecīgi plānots skolas metodiskais darbs atbilstoši pārmaiņu procesiem izglītībā
(skola 2030)
Tiek turpināta mācību priekšmeta Tehnoloģijas un dizains izstrāde, veidojot to APP
programmā 2.-8. klasēm
Turpmākās attīstības vajadzības:
Pilnveidot izglītības programmas, integrējot CLIL
Uzsākt kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu ar 2020./2021.m.g. 1., 4., 7. un
10 klasēs, 2021./2022.m.g. - 2., 5., 8. un 11. klasēs, 2022./2023.m.g. - 3., 6., 9. un 12.
klasēs.
Piemērot angļu valodas padziļinātas apguves programmas iespējamam finansējumam
Vērtējums: Labi
4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Mācību process RAĢ tiek organizēts tā, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu un
izglītojamo izaugsmes dinamiku.
2017.gadā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām kopīgi izstrādāti pedagogu profesionālās darba
kvalitātes vērtēšanas kritēriji un noteikumi, pamatojoties uz kuriem tiek sniegta atgriezeniskā
saite par pedagogu veikumu. 2018.gadā EDV ir uzsākta datu bāzes izveide, kurā apkopoti
vēroto mācību stundu rezultāti, kas turpmākajā periodā nodrošinās darba kvalitātes
pārskatāmību.
2018.gadā 47 pedagogi ir piedalījušies pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas
procesā un ieguvuši kādu kvalitātes pakāpi (3.diagramma), bet 70 pedagogiem ir piešķirtas
kvalitātes pakāpes iepriekšējā novērtēšanas periodā (4.diagramma), no kurām daļa ir vēl
aktuālas.2019.gadā vēl 8 pedagogi ir ieguvuši profesionālās darba kvalitātes pakāpes.
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3.diagramma. Pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpju aktuālais sadalījums

nav vērtēti
28%

3.pakāpe
36%

iepriekšējā posma
4.pakāpe
3%
iepriekšējā posma 5.pakāpe
2%
iepriekšējā posma
3.pakāpe
16%

2.pakāpe
15%

4.diagramma. Pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpju sadalījums 2012.-2020.gada
periodā
5.pakāpe
4.pakāpe
7%
8%

1.pakāpe
2%
2.pakāpe
15%

3.pakāpe
68%

Klašu žurnāli tiek veidoti e-klases platformā. Ieraksti tiek veikti atbilstoši RAĢ noteiktajai
kārtībai un tiek regulāri pārraudzīti.
Mācību darba kvalitāte tiek pārraudzīta, izmantojot Edurio skolēnu aptaujas un vērojot mācību
stundas, kas dod pamatu secināt, ka vairumā gadījumu pedagogi rūpīgi izvirza mērķus
konkrētai stundai (5.diagramma), tie ir skaidri formulēti un sasniedzami, atbilst RAĢ vīzijai,
vairāk nekā puse skolēnu mācību stundas atzīst par interesantām (vidējais rādītājs 3.6 no 5).
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5.diagramma. Skolēnu aptaujas kopsavilkums: stundas mērķi

Pedagogi izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes un skolēncentrētas
mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi (sadarbību, kritisko domāšanu,
prasmīgu komunikāciju un radošumu) un pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties. Pedagogi rosina
skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt un secināt. Novērotajās stundās skolēni bieži
sadarbojas. Lielākā daļa skolotāju savās stundās veicina skolēnu pašnovērtējuma prasmes:
stundas beigās vērtējot savu darbību, vērtējot pāros vienam otra darbus, kā arī pēc pārbaudes
darbiem sniedz atgriezenisko saiti par apgūto un par to, kas vēl jāapgūst (57% pozitīvu atbilžu),
un izsaka savu vērtējumu par stundu kopumā. Edurio aptaujā skolēni apliecina, ka mācību
process pamatā ir interesants, pedagogu stāstījums – saprotams (6.diagramma), un pedagogi
mācību procesā sniedz atbildes uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem (vidējais rādītājs 4.2 no
5).
6.diagramma. Skolēnu aptaujas kopsavilkums: pedagoga stāstījums

Veicot skolēnu aptauju, aicinot nosaukt 1-3 skolotājus, kuru stundas šķiet visinteresantākās un
pamatot savu viedokli, atbildes liecina, ka skolēni atbildot piemin gandrīz visu pedagogus,
kas ļauj secināt, ka kopumā mācību process tiek īstenots atbildīgi.
Kopš 2013./14.m.g. RAĢ ir uzsākts sistemātisks darbs pie mācību satura un valodas apguves
integrācijas (CLIL) atsevišķos mācību priekšmetos, lielākā daļa pedagogu ir apguvuši pieejas
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būtību profesionālās pilnveides kursos, izprot un ir izmēģinājuši lietot šo metodi savā mācību
darbā. Metodiskās komisijas darba ietvaros pedagogi sadarbojas un pilnveido savas
programmas, iesaistot CLIL pieeju, kā arī pedagogi dažādo savas programmas, izmantojot
angļu valodu. CLIL pieeju dažādā apjomā (līdz 5%, līdz 10% un līdz 25%) un formās
(iekļaujot mācību video vai mācību materiālus angļu valodā, strādājot pārī vai kopā priekšmeta
un angļu valodas skolotājiem izstrādājot mācību aktivitātes) ikdienā lieto aptuveni 60%
pedagogu. (7.diagramma) Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi CLIL
izmantošanai, pedagogiem nodrošinātas angļu valodas apguves nodarbības 3 līmeņos.
7.diagramma. Pedagogu skaits, kuri īsteno mācību procesā CLIL noteiktā apjomā
2018./2019.mācību gadā.

līdz 25%; 19

līdz 5%; 17

līdz 10%; 24

Mācību process tiek jēgpilni saistīts ar reālām dzīves situācijām un mūsdienu aktualitātēm
sabiedrībā (Edurio aptaujā 60% pozitīvās atbildes). Pieaugošā apjomā tiek izmantoti atvērtie
mācību resursi, kā arī multimodālas mācības. Mācību metožu lietojumu lielākā daļa pedagogu
piemēro skolēnu mācību vajadzībām, savukārt, problēmsituācijās direktora vietnieki, iesaistot
metodisko komisiju vadītājus, sniedz pedagogiem atbalstu mācību metožu izvēlē un to
lietojuma pilnveidē.
Mājas darbi tiek plānoti un organizēti, lai veicinātu skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju
pilnveidi. Izvērtējot mājas darbu slodzes atbilstību izglītojamo mācību vajadzībām ir aptaujāti
skolēni un izmantotas Edurio aptaujas vecākiem, kas liecina, ka mājas darbu apjoms ir
sabalansēts.
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8.diagramma. Vecāku aptaujas kopsavilkums: mājas darbu slodze

Pirms katra mācību gada tiek plānoti nepieciešamie mācību palīglīdzekļi. Mācību grāmatu un
literatūras nodrošinājumu organizē skolas bibliotēka, iepērkot un atjaunojot uzskates
materiālus. Mācībām mērķtiecīgi tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
(IKT): aktivitātes no uzdevumi.lv, skaidrojumi no Letonikas krātuvēm, materiāli projekta
darbiem, mācību krātuve e-skola, dažādas lietojumprogrammas un simulācijas (piem.,
phet.colorado). Mācībām tiek izmantoti soma.lv ievietotās mācību grāmatas, uzdevumu
krājumi un citi mācību materiāli, no 2018.gada maija gan skolēniem, gan pedagogiem ir
nodrošināta pilna soma.lv funkcionalitāte (darba, lapas, metodiskās izstrādnes, utml.).
Pedagogi daudzus mācību līdzekļus izgatavo paši, jaunāko klašu skolotāji – pamatā uzskates
un izdales materiālus, pamatskolas un vidusskolas skolotāji – digitālos materiālus. Mācībām
tiek izmantoti skolēnu paškontroles instrumenti, veicot skolotāju uzdotus pašpārbaudes
darbus, laboratorijas darbus un praktiskos uzdevumus. Atsevišķos priekšmetos (fizika, ķīmija)
EDV skolēniem tiek veidotas mācību vadlīnijas kombinētām mācībām. IKT pieejamības
plānojumam un tehniskajam atbalstam mācību stundās tiek izmantotas pieteikumu formas
EDV, ko izmanto lielākā daļa pedagogu.
Lai dotu iespēju katram skolēnam pilnveidot savu talantu, mācību process tiek bagātināts ar
konkursiem, olimpiādēm, tematiskām nodarbībām, mācību ekskursijām, kā arī sporta un
interešu izglītības aktivitātēm. Sākumskolā regulāri tiek organizēti konkursi un olimpiādes
latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās. Pamatskolā – latviešu valodā, matemātikā,
vēsturē, angļu valodā. Vidusskolā - latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, kā arī matemātikā.
Daudzus gadus RAĢ organizē konkursu 'English is great' Pārdaugavas 9.klašu skolēniem.
Skolēni regulāri piedalās Rīgas un reģiona rīkotajās olimpiādēs un konkursos.
Skolā tiek organizēti dažādi konkursi un priekšmetu nedēļas vai mēneši (Izteiksmīgās runas
konkurss visās klašu grupās sadarbībā ar J.Akuratera muzeju, O. Vācieša muzeju un Centrālās
bibliotēkas Zemgales nodaļu, Muzeju diena Vēstures mēneša ietvaros, angļu valodas
pasākumu rīti sākumskolā un pamatskolā, Svešvalodu mēnesis, Eiropas valodu diena,
Erudīcijas konkurss 10.-12.klasēm "Eiropas savienība" sadarbībā ar Eiroparlamenta
deputātiem Inesi Vaideri un Krišjāni Kariņu, konkurss par Eiropas savienības jautājumiem 7.-
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9. klasēm, skolēnu darbu izstādes Darba svētkos), sporta dienas visās klašu grupās un mācību
priekšmetu olimpiādes un citi ar mācību un audzināšanas procesu saistīti pasākumi un projekti
(APP projekts 1.-9.klasēm, motivācijas programmas "MOT" aktivitātes 6.-8.klasēs, kino
vakars, Miķeļdienas tirgus, Mārtiņdienas jampadracis 1.klasēm, Lāčplēša dienas aktivitātes,
skolas rotāšana Ziemassvētkiem, 12.klašu projekts "Žetonu vakars", Lieldienu aktivitātes
sākumskolā, skolas māksliniecisko kolektīvu koncerti, ZPD aizstāvēšana, "Bērnu un jauniešu
žūrija ", konkursu un olimpiāžu uzvarētāju godināšana darba svētkos, Dārza svētki). Skolēni
atzinīgi novērtē iespēju ne tikai būt par pasākumu dalībniekiem, bet arī pašiem piedalīties to
organizēšanā.
Klases stundu saturu pedagogi plāno saskaņā ar audzināšanas programmu un pielāgo to
aktuālajām vajadzībām. Klases stundās nereti tiek iesaistīti arī eksperti (dažādu jomu
lietpratēji), kas būtiski paaugstina šo stundu ieguvumus skolēniem. Ar audzināšanas darbu
saistītie temati tiek aplūkoti arī vairāku mācību priekšmetu stundās, tādējādi klases audzinātājs
sadarbojas ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju), lai nostiprinātu skolēniem iegūtās
zināšanas, prasmes un pilnveidotu attieksmes.
Tiek turpināta 2017./2018.mācību gadā uzsāktā mērķtiecīga horizontālā pedagogu sadarbība
mūsdienīgai lietpratībai, pedagogiem mācoties 4 pašvadītās grupās un kopīgi gatavojoties
jauna izglītības standarta lietpratīgai īstenošanai, veicinot efektīvas sadarbības prasmes kopīgu
mācību un audzināšanas mērķu sasniegšanai: prasmes strādāt komandā, prasmes strādāt
heterogēnās grupās un dažādības izaicinājumos, prasmes saskaņot un plānot mācību darbību,
kā arī mērķtiecīgi lietot tehnoloģijas. Pedagogu profesionālajai pilnveidei tiek izmantotas
atvērtās stundas.
Sasniegumi:
CLIL pieeju īstenošana atbilstoši pedagogu profesionālajām iespējām
Mūsdienīgu mācību metožu lietojums sadarbības, radošuma (nestandarta domāšanas),
kritiskās domāšanas un prasmīgas komunikācijas veicināšanai
Pārskatāmas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveide
Horizontālā pedagogu sadarbība mūsdienīgai lietpratībai
Efektīva skolēnu atgriezeniskās informācijas par mācību procesu ieguve un izmantojums
Turpmākās attīstības vajadzības:
CLIL pilnveide
Mācību satura reformas pakāpeniska ieviešanas organizācija (t.sk., horizontālās sadarbības
nostiprināšana)
Jauno pedagogu iesaiste mācību kvalitātes pilnveidei
Vērtējums: Labi
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
RAĢ pedagogi uzskata, ka mācību metodes un pamatā arī izmantojamie resursi ir atbilstoši
ikdienas mācību kārtējās tēmas izklāstam, pārbaudes darbu un eksāmenu prasībām, tie veicina
skolēnu motivāciju mācībām, tomēr ir atsevišķi gadījumi, kad skolēnu motivācija mācībām ir
vāja. Edurio aptaujā 5.-9. klašu skolēni apliecina, ka 87% vēlas labi mācīties un 70% mācības
uzskata par personīgi nozīmīgām. (9.diagramma)
9. diagramma. Skolēnu aptaujas kopsavilkums: motivācija mācībām

Pedagogi e-klases žurnālā gan ievada ziņas par mācāmo vielu, gan mājas darbu uzdevumus un
saites uz tiešsaistes mācību materiāliem. E-klase tiek lietota kā saziņas līdzeklis arī starp
skolēniem un pedagogiem vai pedagogiem un vecākiem. Sistemātiski tiek veiktas vecāku
Edurio aptaujas, kuru rezultāti liecina par informācijas aprites piemērotību (89% pozitīvas
atbildes) Pedagogi un vadība savstarpēji sazinās EDV.
Viens no skolas izvirzītajiem mērķiem ir sadarbībā balstīts mācību process, tādējādi plaši tiek
izmantots izglītojamo grupu un pāru darbs, pētnieciskā darbība, laboratorijas un praktiskie
darbi. Īpaši efektīvi tas vērojams CLIL stundās.
Pārskata periodā īpaša uzmanība pievērsta skolēnu lasītprasmes pilnveidei. Piemēram, 1.-3.
klasēs skolotāji veido skolēnu lasītprasmes dinamikas izaugsmes datu bāzi, kuru izmanto
sarunās ar vecākiem, lai raksturotu lasītprasmes tehnikas izaugsmi. Savukārt, 4.-8.klasēs īpaši
lasītprasmes pilnveidei uzmanība tiek pievērsta vēsturē, matemātikā, dabaszinībās, lai
pilnveidotu skolēnu prasmes uzdevumu nosacījumu izpratnē, taču mērķtiecīgs darbs šajā
virzienā vēl turpināms.
17

Lai veicinātu aktīvu mācību procesu, tiek īstenotas sadarbībā balstītas mācības un izmantots
daudzveidīgs mācību resursu lietojums. Mācību stundās tiek veicināta skolēnu savstarpējā
sadarbība, īpaši skolēniem patīk sadarboties dabas zinību un sociālo zinību stundās, kurās
pārsvarā tiek veikti grupu darbi, kas kopīgi tiek prezentēti klasē, tiek akcentēti ieguvumi un
izteikti priekšlikumi turpmākajiem uzlabojumiem (gan prezentācijas, gan satura ziņā). Bieži
sadarbība tiek saistīta ar praktisko un pētniecisko darbību (eksperimenti dabaszinībās,
praktiskās darbnīcas - piparkūku cepšana, svecīšu liešana, dekoratīvo dārzeņu sagatavošana,
utt.). Daudzās stundās vērojami skolēnu savstarpējās vērtēšanas elementi, kā arī skolēni
rakstveidā veic pašvērtējumus diagnosticējošo pārbaudes darbu laikā vai mutvārdos - stundas
nobeiguma daļā.
Skolā ir plaša bibliotēka ar mācību literatūru un daiļliteratūru latviešu, angļu, krievu un vācu
valodās. Skolēni var lietot programmu 'Tilde' uzziņai, kā arī 'uzdevumi.lv' un citus atvērtos
mācību resursus, kā arī plakātus, spēles un citus uzskates līdzekļus. Skolēni IKT var izmantot
datorklasē vai citās telpās, izmantojot planšetdatorus. Izmantojot APP projekta iespējas, 4.12.klasēs mācību procesā tiek integrētas un īstenotas nodarbības “Informācijpratība”, kuru
ietvaros skolēni apgūst darbu ar daudzveidīgu informāciju dažādos mācību priekšmetos,
tādējādi paplašinot iespējas izmantot pieejamos mācību resursus. Atvērto mācību resursu
izmantošanu veicina arī CLIL pieeja, jo, veidojoties terminoloģijas zināšanām angļu valodā
dažādos mācību priekšmetos, pieaug skolēnu iespējas lietot daudzveidīgus resursus.
E-klases žurnālā pedagogi regulāri uzskaita un analizē mācību stundu kavējumus. Tas arī ir
ērts veids kā sociālajiem pedagogiem strādāt ar stundu kavētājiem. Neattaisnoto kavējumu
mazināšana vidusskolēniem ir viens no izvirzītajiem uzdevumiem plānošanas periodā. RAĢ
ir izveidota sistēma, kā strādāt ar šo problemātiku. Lai identificētu kavējuma iemeslus un to
saistību ar skolēnu sasniegumiem, tiek rūpīgi analizēta kavējumu statistika un saistība ar
dažādiem mācību procesa indikatoriem. Kopumā pārskata periodā skolēnu neattaisnoto
kavējumu rādītāji ir samazinājušies, turklāt tie nekorelē ar mācību sasniegumiem.
Kopš 2015.gada RAĢ ir īstenoti vairāki starptautiski projekti, kuros padalījušies skolēni:
Model European Parliament Baltic Sea Region 2 sesijas, Nordplus projekts „Partnering for
enhancement student skills through debate and research projects”, Erasmus+ projekts
“Creative Path of Learning” un “Expanding Content and Language Integrated Learning by
Using Technologies”, kā arī sadarbības projekts ar Nīderlandes skolēniem. Šajos projektos
starptautisku pieredzi gūst gan mobilitātēs iesaistītie skolēni, bet arī visa skolas kopiena,
piedaloties projektu mācību aktivitātēs gan skolā, gan tiešsaistē. Iesaiste projektos bagātina
mācību procesu gan pamatizglītībā, gan vidusskolā, kā arī veicina skolēnu motivāciju
padziļināti apgūt angļu valodu.
Lai veicinātu skolēnu talantu pilnveidi, tiek organizēta skolēnu dalība Rīgas pilsētas
olimpiādēs, kurās RAĢ skolēni gūst panākumus (10.diagramma). Panākumi gūti matemātikas,
fizikas, bioloģijas, vēstures un angļu valodas olimpiādēs.
Skolā regulāri notiek Publiskās runas konkursi vidusskolēnu grupā. Labākie runātāji piedalās
Rīgas reģiona un valsts konkursos, kur 2019. g. RAĢ izglītojamā ieguva 1. vietu valstī un
piedalījās starptautiskā konkursā Londonā.

18

10. diagramma. Skolēnu godalgotās vietas Rīgas pilsētas olimpiādēs
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Lai pilnveidotu skolēnu pētnieciskās darbības prasmes, 11.klasē visi skolēni izstrādā zinātniski
pētniecisko darbu, ko uzsāk veidot 10.klasē, bet 2.-8.klašu posmā tiek organizēti skolēnu
pētniecības projekti. To mērķis ir stiprināt gan akadēmiskās prasmes un palīdzēt skolēniem
attīstīt savas interešu jomas, gan arī veicināt radošumu un sadarbību skolēnu starpā.
Pētnieciskie projekti tiek izstrādāti gan individuāli, gan grupās, labākie no tiek demonstrēti
tehnoloģiju
un
jaunrades
festivālā
“Dārza
svētki”
(https://www.facebook.com/RagSkolenuPadome/videos/1759264724139954/).
Kopš
2017.gada 5.-8.klases skolēnu projektu recenzēšanā ir iesaistīti 11.klašu skolēni. Tas veicina
gan vidusskolēnu izpratni par pētnieciskā darba būtību un atgriezeniskās saites nozīmi
snieguma pilnveidē, gan arī nodrošina detalizētu atgriezeniskās saites saņemšanu 5.-8.klašu
skolēniem.
RAĢ skolēni tiek laicīgi un regulāri informēti par skolā plānotajiem pasākumiem (informācija
un afišas stendos, info ekrānā, pašpārvaldes un līdzpārvaldes pārstāvji no katras klases
informē klasi un audzinātāju) un paši piedalās pasākumu organizēšanā un informēšanā par
tiem.
Sasniegumi:
Skolēnu lasītprasmes stiprināšana pamatskolas posmā
Starptautiskas sadarbības īstenošana mūsdienīgām mācībām: iesaiste Nordplus un
Erasmus+ programmās
Skolēnu pētnieciskās darbības pilnveide 2.-8.klašu posmā (projektu darbs)
Turpmākās attīstības vajadzības:
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Skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju pilnveide un atbildības pastiprināšana par savām
mācībām
Vērtējums: Labi
4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Pedagogi, īstenojot mācību priekšmeta saturu izglītības programmās, sistemātiski vērtē
izglītojamo mācību sasniegumus, to dinamiku un koriģē tālāko mācību procesu. Vērtēšanas
veidi un metodiskie paņēmieni pamatā atbilst izglītojamo vecumam, individuālajām spējām,
mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Tiek izmantota gan ballu, gan līmeņu
skala, gan i/ni vērtējums, tiek izmantots aprakstošais vērtējums mutiski un rakstveidā.
Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst izglītības programmām,
valstī noteiktajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai un RAĢ „Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtībai”, kas nosaka vienotas prasības visiem ģimnāzijas pedagogiem pārbaudes
darba satura jautājumu atlasē un vērtēšanā atbilstoši standarta prasībām un mācību
programmu iecerēm, veicinot izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību
rezultātu novērtēšanā, motivējot izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju
apguvei, mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību savos mācību rezultātos.
Pārbaudes darbos tiek iekļauti tādi uzdevumi, lai izglītojamie savas zināšanas, prasmes un
iemaņas var demonstrēt atbilstoši savām spējām, tādējādi iegūstot adekvātu un objektīvu
novērtējumu. Edurio aptaujas liecina, 67% skolēnu atzīst, ka zina kritērijus, pēc kādiem tiks
vērtēti, kā arī izprot sava vērtējuma atbilstību (11.diagramma).

11.diagramma. Skolēnu aptaujas kopsavilkums: vērtējuma atbilstība

Gan mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, gan pārbaudes darbu veidošanas kārtība tiek
regulāri apspriesta un aktualizēta pedagoģiskās padomes un metodiskās padomes sēdēs.
Pedagogi katra semestra sākumā un arī pirms katra pārbaudes darba izskaidro izglītojamiem
vērtēšanas kritērijus un nosacījumus, pēc tam stundās un/vai konsultācijās pēc pārbaudes darba
tiek skaidroti atsevišķi vērtējuma aspekti.
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Pedagogi, īstenojot mācību priekšmeta programmas, sistemātiski vērtē izglītojamo mācību
sasniegumus, to dinamiku un koriģē tālāko mācību procesu. Tiek izmantota gan formatīvā,
gan summatīvā vērtēšana mācību sasniegumu vērtēšanai, par ko liecina ieraksti klašu ežurnālos. Pārraudzības procesā konstatēti arī atsevišķi gadījumi, kad nepietiekami laicīgi
pedagogs izvērtē pārbaudes darbu vai arī to skats neatbilst mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtībai. Šo nepilnību novēršana tiek organizēta individuāli. Pārbaudes darbi tiek plānoti EDV
katra semestra sākumā un pēc saskaņošanas ar direktora vietniekiem to grafiks publicēts eklasē.
Pedagogi uzskaita vērtējumus e-klases žurnālā. Par to liecina mācību dokumentācija, ežurnāls, izglītojamo e-dienasgrāmatas, sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem,
mācību gada atskaites, RAĢ un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko
komisiju un vadības sanāksmju protokoli, mācību procesa kvalitātes analīze metodiskajās
komisijās. Direktora vietnieces mācību darbā sistemātiski pārrauga vērtējumu uzskaiti un
vairākas reizes gadā kontrolē vērtējumu ierakstu kārtību e-klases žurnālā.
Katra izglītojamā vērtējumi atspoguļojas sekmju izraksta lapā katra mēneša beigās, kā arī
liecībās semestru noslēgumā. Skolēni tiek mudināti veikt savu sasniegumu pašanalīzi un
izvirzīt sev tālākos mācību mērķus. 1. - 4. klasēs katra semestra beigās skolēni savās
dienasgrāmatās veic pašvērtējumu, kurā ieraksta apgūto un to, kas vēl jāapgūst, prognozē
savus sasniegumus.
Vadība veic individuālu darbu ar skolēniem (un viņu vecākiem), kuriem ir grūtības mācībās,
piesaista atbalsta personālu un nepieciešamības gadījumā veido individuālo mācību plānu, kā
arī sniedz metodisko un atbalstu vecākiem, dod ieteikumus, kā palīdzēt skolēnam mājās.
Skolēnu vecākiem ir iespēja iepazīties ar vērtēšanas kritērijiem skolas mājas lapā, kā arī
detalizēti pārrunāt skolēnu sasniegumus vecāku tikšanās reizēs, kas notiek 3 reizes mācību
gada laikā, nodrošinot iespēju tikties individuāli ar katru pedagogu. Edurio aptauja parāda, ka
70% vecāku saņem informāciju par sava bērna sekmēm katru nedēļu vai vismaz 1 reizi mēnesī,
tomēr tikai 35% vecāku atzīst, ka viņi zina, ko skolotāji sagaida no viņu bērniem.
Sasniegumi:
Detalizēti izstrādāta vērtēšanas kārtība
Mācību sasniegumu uzlabošanas kārtības pilnveide
Turpmākās attīstības vajadzības:
Formatīvās vērtēšanas īpatsvara un nozīmes palielināšana
Mērķtiecīga pārbaudes darbu kritēriju detalizācija rezultātu analīzei un atgriezeniskai
saitei
Vērtējums: Labi
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4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā tiek reģistrēti, uzkrāti, analizēti izmantojot eklases iespējas - analizējot gan katra skolēna, gan klases, gan mācību priekšmeta
kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Statistiskā informācija par izglītojamo mācību
sasniegumiem ikdienas darbā gan pēc mācību priekšmetiem, gan pēc klasēm tiek analizēta
un izmantota lēmumu pieņemšanai un darba organizācijas pilnveidei.
Skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā gan 2.-4., gan 5.-9.klašu grupā pēdējos 4 gados ir
stabili. 5.-9.klašu posmā vērojama nepārtraukta pozitīva dinamika – augsti un optimāli
rezultāti pieaug, nepietiekami - samazinās. (12.diagramma)

12.diagramma. Skolēnu vērtējumu kopsavilkums
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10.-12.KLASES
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Zemākie mācību sasniegumi kopumā vērojami matemātikā, latviešu valodā , vēsturē un
bioloģijā, augstākie angļu valodā. Šie secinājumi rosinājuši grozījumus pamatizglītības
programmā, kopš 2017.gada palielinot stundu skaitu vēsturē 6.klasē un ieviešot praktikuma
darbu fakultatīvās nodarbības fizikā un ķīmijā 10.-12.klasē.
Skolēnu vidējie vērtējumi pamatā ir nemainīgi (13.diagramma). Pēc 6.klases daļa (aptuveni
10%) izcilāko skolēnu izvēlas turpināt mācības valsts ģimnāzijās, ar ko var skaidrot sekmju
līmeņa pazemināšanos starp izglītības pakāpēm.
13.diagramma. Skolēnu vidējie vērtējumi pa klašu grupām
4.-6.klase
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Lai sniegtu atbalstu skolēniem ikdienas sasniegumu pilnveidē, RAĢ tiek organizētas
diferencētas konsultācijas, kā arī izveidota sistēma ikdienas sasniegumu uzlabošanas iespēju
nodrošināšanai, ieviešot noteiktus laikus atliktu vai uzlabojamu pārbaudes darbu veikšanai,
tādējādi atbrīvojot konsultāciju laiku produktīvam darbam ar skolēniem.
Efektīvi izmantotas APP projekta sniegtās iespējas: tiek nodrošinātas diferencētas papildu
nodarbības 1.-3. klasēm.
Mērķtiecīgi ir strādāts pie atbalsta skolēniem ar zemiem sasniegumiem, (2019. gadā – 10,
2018.gadā 15, 2017.gadā – 30, 2016.gadā – 19, 2015.gadā - 31 skolēns, kuram noteikti papildu
mācību pasākumi), atsevišķi otrgadniecības gadījumi.
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Izcilību sasniegušie skolēni, saskaņā ar RAĢ izcilības nolikumu, tiek apbalvoti ar pildspalvām
'RAĢ lepnums', viņiem tiek izsniegtas 'zelta' un 'sudraba' liecības. Lai veicinātu skolēnu
motivāciju izcilībai, ir izveidots RAĢ Lepnuma stends un sadaļa “Lepojamies” skolas mājas
lapā: http://rag.lv/macibas/.
Sasniegumi:
Veicināta skolēnu izcilība, izstrādājot un īstenojot vienotu izcilības nolikumu
Skolēnu zemu sasniegumu (skolēnu ar nepietiekamu vērtējumu) mazināšana
Atbalsta sniegšana skolēnu individuālajām mācību vajadzībām: APP projekta aktivitātes,
diferenciētas konsultācijas un fakultatīvi
Turpmākās attīstības vajadzības:
Skolēnu pašnovērtējuma sistēmas izveide un iestrāde ikdienas darbā
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Analizējot RAĢ skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos (VPD), kopējie rezultāti pa
priekšmetiem salīdzināti 3. un 6.klasē ar rādītājiem Rīgā (1. un 2.tabula), bet 9. un 12.klasē –
ar rādītājiem centralizētajos eksāmenos (CE) gan Rīgā, gan valstī, ko kārto visi RAĢ skolēni
(3. un 4.tabula). Var secināt, 3 gadu periodā kopumā rezultāti visos mācību priekšmetos ir
pielīdzināmi Rīgas vidējam rezultātam, ir vērojams pozitīvas starpības pieaugums rezultātiem
6.klasēs – RAĢ rezultāti 2018./2019.mācību gadā visos priekšmetos nedaudz pārsnieguši
Rīgas vidējo rādītāju.
1.tabula. Rezultātu salīdzinājums ar rādītājiem Rīgā VPD 3.klasē
2018.-2019.

2017.-2018.

2016.-2017.

Raģ

Rīga

Raģ

Rīga

Raģ

Matemātik
a

83.98
%

79.00
%

84.08
%

79.74
%

70.02
%

Latviešu
valoda

74.00
%

76.49
%

83.98
%

79.99
%

80.16
%

Rīgā

2015.-2016.

2014.-2015.

Raģ

Rīgā

Raģ

Rīgā

71.03%

80.10
%

73.80
%

78%

79.10
%

80.04%

79.68
%

75.63
%

81%

81.10
%

2.tabula. Rezultātu salīdzinājums ar rādītājiem Rīgā VPD 6.klasē
2018.-2019.

2017.-2018.

2016.-2017.

2015.-2016.

2014.-2015.

Raģ

Rīga

Raģ

Rīga

Raģ

Rīgā

Raģ

Rīgā

Raģ

Rīgā

Matemātik
a

75.3%

59.07
%

69.44
%

59.07
%

69.44
%

63.69
%

71.96
%

69.52
%

59.79
%

61.32
%

Latviešu
valoda

77.2%

65.84
%

70.96
%

65.84
%

70.96
%

68.42
%

64.39
%

65.72
%

61.22
%

64.01
%

Dabaszinīb
as

65.2%

62.03
%

70.66
%

62.03
%

70.96
%

67.27
%

61.22
%

65.82
%

66.92
%

70.98
%
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9.klasēs RAĢ skolēnu rezultāti matemātikā analizētajā 3 gadu periodā pārsniedz gan vidējos
rezultātus Rīgā, gan valstī. Vājākie rezultāti salīdzinoši ir vēsturē.
3.tabula. Rezultātu salīdzinājums ar rādītājiem Rīgā un valstī VPD 9.klasē
2018.-2019.
Raģ

Rīgā

2016.-2017.
Valstī

Raģ

Rīgā

Valstī

Matemātika

61.47%

60.03% 55.83%

64.02%

61.48% 58.09%

Latviešu
valoda

67.27%

67.32% 64.71%

71.38%

69.02% 67.06%

Vēsture

69.15%

65.66% 63.15%

67.78%

73.53% 69.85%

Angļu
valoda

85.48%

72.81% 70.77%

90.10%

76.94% 74.37%

2015.-2016.
Raģ

Rīgā

2014.-2015.
Valstī

Raģ

Rīgā

Valstī

Matemātika

66.42%

64.11% 59.87% 69.52%

64.05%

57.35%

Latviešu
valoda

65.24%

67.15% 64.68% 62.20%

63.21%

60.56%

Vēsture

56.30%

65.71% 62.50% 67.63%

70.51%

65.56%

Angļu
valoda

86.49%

73.26% 70.73% 82.88%

72.62%

66.69%

4.tabula. Rezultātu salīdzinājums ar rādītājiem Rīgā un valstī CE, ko kārto visi skolēni
12.klasē
2018.-2019.
Raģ

Rīgā

2016.-2017.
Valstī

Raģ

Rīgā

Valstī

Matemātika

34.45%

37.2%

32.7% 42.90% 42.73%

34.90%

Latviešu
valoda

57.53%

49.8%

49.9% 62.69% 49.71%

50.90%

Angļu
valoda

81.04%

66.1%

62.7% 82.01% 65.62%

59.70%

2015.-2016.

2014.-2015.

Raģ

Rīgā

Raģ

Rīgā

Raģ

Rīgā

Matemātika

40.71%

36.20%

40.71%

36.20% 40.71%

36.20%

Latviešu
valoda

60.64%

51.30%

60.64%

51.30% 60.64%

51.30%

Angļu
valoda

83.13%

61.00%

83.13%

61.00% 83.13%

61.00%

25

Būtiski augstāks (salīdzinājumā ar valsts un Rīgas vidējo rādītāju) ir RAĢ skolēnu rezultāts
angļu valodā (6.tabula), kas atbilst īstenoto programmu specifikai un pamato programmu ar
padziļinātu angļu valodu īstenošanas lietderību.
6.tabula. RAĢ skolēnu rezultātu salīdzinājums ar rādītājiem Rīgā un valstī angļu valodā
starpība ar valsti
2019.-2018.

vidēji

2017.-2018.

2016.-2017.

Vidēji 3 gados

Angļu valoda 9.kl.

14.71%

15.73

15.72%

15.4%

Angļu valoda 12.kl.

15.76%

16.84%

22.31%

18.3%

Sasniegumi:
Augsti rādītāji valsts pārbaudes darbos angļu valodā 9. un 12.klasē
Augsti rādītāji CE bioloģijā un vēsturē
Rezultāti VPD kopumā pārsniedz valsts un Rīgas vidējos
Turpmākās attīstības vajadzības:
Stabilizēt un uzlabot sniegumu CE (12.kl.) matemātikā
4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
RAĢ atbalsta personāla sastāvā ir 2 sociālie pedagogi (no tiem viens strādā ar 1.-4.klašu
skolēniem, bet otrs - ar 5.-12.klašu skolēniem), izglītības psihologs, speciālais pedagogs,
logopēds un medmāsa. Atbalsta personālu vada direktores vietniece audzināšanas darbā.
Atbalsta personāla speciālisti ikdienā apzina izglītojamo vajadzības sadarbībā ar pedagoģisko
personālu, vecākiem un citiem pēc nepieciešamības.
Visi RAĢ darbinieki ir apguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un zina,
kā sniegt psiholoģisko palīdzību. Katru mācību gadu sociālie pedagogi organizē dažādus
preventīvos pasākumus atkarību profilaksei, piesaistot Rīgas pašvaldības policijas pārstāvjus.
Tiek organizētas profilaktiskas nodarbības par atbildīgu tehnoloģiju izmantošanu sākumskolas
skolēniem. Tiek iesaistīti Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes
Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti, lai par atkarību
profilakses jautājumiem informētu pedagogus un vecākus.
Vardarbības gadījumi tiek analizēti un turpmāk uzraudzīti atbilstoši izglītības iestādes
izstrādātajai kārtībai par vadītāju un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība. Dažādu situāciju risināšanā tiek iesaistīta izglītības iestādes administrācijas, klases
un priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli,
balstoties uz skolēna attieksmi, prasmēm un ģimenes situāciju. Situācijas analīzei atbalsta
personāls izmanto mācību stundu vērošanu, sociometriju, individuālās pārrunas, kas
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nepieciešamības gadījumā kļūst sistemātiskas, lomu un citas spēles (gan individuāli, gan
grupās).
Lai identificētu iespējamo problemātiku, izmantotas dažādas metodes, tai skaitā Edurio
aptaujas 5.-9.klašu skolēniem, kas liecina, ka kopumā 85% skolēnu sniedz pozitīvas atbildes
par to, kā jūtas savā klases kolektīvā (14.diagramma).
14.diagramma. Skolēnu pašsajūta klasē (atbilžu kopsavilkums)

RAĢ ir atbalsta organizēšanai nepieciešamā informācija. Medmāsa nepieciešamības gadījumā
informē atbalsta personāla speciālistus, ja ir aktualizējama informācija par izglītojamo
veselību un individuālajām vajadzībām. Informācija par skolēniem, kuriem nepieciešams
atbalsts, tiek konfidenciāli glabāta izglītības psihologa dokumentācijā. Informācija pieejama
gadījumos, ja to akceptē vecāki.
Atbildīgie pedagogi, sadarbībā ar medmāsu un iesaistītiem ekspertiem, organizē veselīga
dzīvesveida un veselību veicinošus pasākumus, kopš 2017./2019.mācību gadā šādu pasākumu
cikls sākumskolēniem organizēts APP projekta ietvaros.
Lai pilnveidotu pedagogu meistarību darbam dažādu uzvedības problēmu situācijās, RAĢ ir
organizēts profesionālās pilnveides kurss “Bērnu destruktīvas uzvedības korekcijas
izaicinājumi un risinājumi”, ko ir apguvuši 58 pedagogi.
RAĢ ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ''Baltic restaurants Latvia''. 1.-4. klasēm ēdināšana
tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, bet 5.-9. klasēm no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Tiek nodrošināta izglītojamiem, kuriem ir ārsta apstiprināta diagnoze, kuras dēļ nepieciešama
uztura korekcija, atbilstoša ēdināšana saskaņā ar ārstniecības personas rakstiskiem
norādījumiem. Par nepieciešamo uztura korekciju tiek veikta piemaksa no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Vairākus gadus RAĢ tiek īstenota programma ''Skolas piens un skolas auglis'',
kurā piedalās visi 1.-9. klašu skolēni. Programmas ietvaros skolēni saņem svaigus augļus,
dārzeņus un pasterizētu pienu bez saldinātājiem. Iestādes medmāsa sadarbojas ar ēdināšanas
firmu, kontrolē ēdiena kvalitāti, pusdienu piedāvājumu, lai tas būtu daudzveidīgs un
izglītojamo vajadzībām atbilstošs.
Lai nodrošinātu sākumskolēnu lietderīgu pēcstundu laika pavadīšanu un atbalstītu ģimenes,
kurās ir jaunākā vecuma skolēni, RAĢ tiek organizētas pagarinātās dienas grupu nodarbības
1.-3.klašu skolēniem.
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Sasniegumi:
Izveidota pārskatāma, labi funkcionējoša atbalsta sistēma, kuru izprot un izmanto visi
pedagogi
Nodrošināts pagarinātās dienas grupu piedāvājums
Lielākā daļa pedagogu ir apguvuši profesionālās pilnveides kursu “Bērnu destruktīvas
uzvedības korekcijas izaicinājumi un risinājumi” un lieto apgūto ikdienas darbā
Edurio aptauju lietojums sociāli emocionālas problemātikas diagnostikai
Turpmākās attīstības vajadzības:
Izglītojošas nodarbības vecāku atbalstam
Vērtējums: Ļoti labi
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana
RAĢ ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi
izglītības iestādē un ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Kārtība ir pieejama visiem
darbiniekiem EDV. Telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (norādes,
drošības instrukcijas utt.).
Mācību semestra sākumā visi izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem
un citiem normatīvajiem aktiem, par ko tiek apstiprināts ar parakstu instruktāžas lapās.
Noteikumi skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem pieejami izglītības iestādes mājas
lapā, sākumskolas skolēniem arī dienasgrāmatās. Papildu izglītošana notiek atkarībā pēc
nepieciešamības un individuāli izglītojamiem vai to grupām, iesaistot arī atbalsta personālu.
RAĢ izglītojamiem, personālam un apmeklētājiem ir pieejami sertificētas ārstniecības
personas – medmāsas ¬ – pakalpojumi speciāli ierīkotā kabinetā. Medmāsai ir noteikts darba
laiks katru dienu, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu palīdzību. Tiek veikta regulāra
informēšana par gripas, profilaksi un personīgo higiēnu. Personāls ir informēts, kā rīkoties
medmāsas prombūtnes gadījumā – medicīnas māsa izstrādājusi pirmās palīdzības plānu
pedagogiem. 1.palīdzības palīdzības apmācības personālam notiek reizi gadā.
RAĢ ir izstrādāts rīcības plāns, ja ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību
izraisošas vielas. Saskaroties ar šādiem gadījumiem, rīcība notiek atbilstoši izstrādātajai
kārtībai, nepieciešamības gadījumā nekavējoties iesaistīti citi institūciju pārstāvji, ar kuriem
tiek veidota turpmāka sadarbība situācijas uzraudzīšanai, kā arī atbalsta personāls veic
izglītojoši profilaktiskus pasākumus nepieciešamai mērķauditorijai.
Ģimnāzijā visi skolēni un personāls ir apmācīti, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Tiek rīkotas
mācību trauksmes, kad visi izglītojamie pedagogu pavadībā, sekojot evakuācijas plānam,
atstāj skolas telpas. Mācības par rīcību ārkārtas situācijas un evakuācijas gadījumos notiek gan
audzināšanas un mācību stundu ietvaros, gan arī praktiskās nodarbībās. Klases audzinātājs
katra mācību gada sākumā iepazīstina skolēnus ar evakuācijas plānu, drošības noteikumiem,
informē par ugunsdrošību un elektrodrošību, iepazīstina ar informāciju par rīcību ekstremālās
un nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, drošību uz ledus un uz ūdens (vismaz vienu
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reizi gadā katrā atsevišķa gadījumā, pēc nepieciešamības atkārtoti). Pēc iepazīstināšanas ar
drošības un kārtības noteikumiem, ko pedagogs reģistrē instruktāžas lapā, skolēns parakstās
par to ievērošanu. Mācību kabinetu vadītāji, interešu izglītības pulciņu skolotāji iepazīstina
izglītojamos ar kārtības noteikumiem kabinetos (ne retāk kā divas reizes gadā).
RAĢ ar profilaktisko darbu darbojas atbalsta personāla speciālisti: sociālie pedagogi un
psihologs, kas paši vada profilaktiskās nodarbības un pasākumus par vardarbību un tās
veidiem, izpausmēm, kā arī iesaista citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Katru mācību gadu 1. klases skolēni apmeklē nodibinājumu ''Centrs Dardedze'' izstrādāto
programmu ''Džimbas drošības ceļojums'', kur tiek iepazīstināti ar personiskās drošības
pamatprincipiem, kas ietver arī dažādus vardarbības gadījumus.
Lai pārliecinātos, kā vai skolēni jūtas droši skolā, sistemātiski tiek veiktas skolēnu un vecāku
Edurio aptaujas. Pēdējos trīs gados vecāku viedoklis jautājumā, vai viņi jūtas droši par savu
bērnu skolā, ir pamatā nemainīgs – 77%, 78%, 78% pozitīvu atbilžu. Skolēnu atbildes ir
līdzīgas (15.diagramma).
15.diagramma. Skolēnu drošība skolā (atbilžu kopsavilkums)

Lai stiprinātu skolēnu drošību, pārskata periodā sadarbībā ar ģimnāzijas padomi un Rīgas domi
ir panākta apgaismojuma ierīkošana un ātrumu ierobežojošu vaļņu izveidošana RAĢ
pieguļošajā teritorijā, kā arī tiek izmantotas videonovērošanas kameras, kas izvietotas RAĢ
teritorijā un pakāpeniski tiek uzstādītas videonovērošanas kameras arī skolas ēkā (pret ieejas
durvīm un kāpņu telpās). Ir izstrādāta kārtība nepiederošo personu plūsmas uzraudzībai, bet
tās īstenojums ikdienā vēl pilnveidojams. Lai sekmētu drošību, 1. - 4. klašu vecākiem ir
izsniegtas ID kartes, kuras vecāki uzrāda ierodoties skolā mācību procesa laikā vai atnākot uz
skolu pēc bērna uz pagarinātās dienas grupu. RAĢ ir diennakts dežurants.
Sasniegumi:
Iekārtota videonovērošana atsevišķās skolas iekštelpās
Panākta apgaismojuma ierīkošana un ātruma vaļņu izveide ģimnāzijai pieguļošajā
teritorijā
Izstrādāta precīza kārtība nepiederošo personu ienākšanas uzraudzībai
Turpmākās attīstības vajadzības:
Pilnveidojama skolēnu uzraudzība skolas teritorijā
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Pilnveidojama apmeklētāju plūsmas uzraudzība
Vērtējums: Labi
4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
RAĢ darbojas Skolēnu padome, kas ir demokrātiska skolēnu vēlēta institūcija. Padomes
darbības galvenais mērķis ir aizstāvēt skolēnu intereses un saskaņot tās ar skolas
administrāciju. Skolēnu padome izzina skolēnu intereses, problēmas ģimnāzijā, piedalās skolai
aktuālu jautājumu līdzlemšanā, valsts svētku, svinamo dienu, priekšmetu mēnešu, erudītu
konkursu, tematisku un izklaides pasākumu organizēšanā un vadīšanā, rīko labdarības akcijas,
sadarbojas ar ģimnāzijas administrāciju, pedagogiem, klašu audzinātājiem un citām
institūcijām izglītības iestādē, pašvaldībā, valstī. Skolēnu padomes (SP, http://rag.lv/skolasparvalde/skolenu-padome/) jaunieši ievieto aktuālu informāciju arī sociālajos tīklos, kā arī
aktīvi lieto mikroblogošanas vietni twitter (@RAĢ_sp). SP jaunieši aktīvi iesaistās Rīgas
Skolēnu domes organizētajos pasākumos. Skolēnu padomē ir 2- 4 skolēni no katras 9.12.klases; ģimnāzijas līdzpārvaldē darbojas 2- 3 skolēni no katras klases 5.- 8. klašu grupā,
kuri aktīvi sadarbojas ar Skolēnu padomi.
Skolā darbojas arī 5.-8.klašu skolēnu līdzpārvalde (“Darbonīši”), kurā piedalās 2-3 radoši un
aktīvi skolēni no katras klases. Šie skolēni, tiekoties reizi nedēļā, plāno pasākumus 1.- 8.klasei
(izstrādā scenārijus), tos organizē un vada. Spilgtākie piemēri: Miķeļdienas tirdziņš,
Ziemassvētku balle 5.-8.klasēm, Lieldienu aktivitātes 1.-4. klasēm, Eiropas diena maijā.
Līdzpārvaldes skolēni arī iesaistās brīvprātīgo darbā, palīdzot uzturēt kārtību un tīrību skolā.
Audzinātāju ikdienas darbā tiek ievēroti vienoti pamatprincipi, kas veicina skolēnu atbildību,
drosmi, godīgumu, centību, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, līdzcietību, taisnīgumu,
solidaritāti. Audzinātāji ir kopā ar skolēniem klases un skolas organizētajos pasākumos,
nodrošina, lai tiktu ievērota drošība un skolas iekšējās kārtības noteikumi.
Skolā tiek plānoti un organizēti dažādi ārpusstundu pasākumi, lai veicinātu piederības izjūtu
ģimnāzijai, stiprinātu izglītojamo patriotismu, aktualizētu tikumiskās vērtības, papildinātu
zināšanas karjeras izglītības, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos. Īpaša uzmanība
RAĢ tiek pievērsta pilsoniskās izglītības jautājumiem. Ārpusstundu pasākumu plāns iekļauj
Valsts svētkus, atceres un atzīmējamās dienas, skolas tradīciju svētkus, pasākumus,
sanāksmes, projektus. Plāns tiek papildināts, sākoties jaunam mācību gadam, kurā papildus
iekļauti citi pasākumi: olimpiādes, konkursi, mācību ekskursijas, muzeju un teātra izrāžu
apmeklējums, lekcijas, Atbalsta personāla organizētās aktivitātes utt. RAĢ ir izstrādāti
noteikumi par vienotām prasībām pieteikumiem ārpusstundu pasākumiem, mācību ekskursiju
un pārgājienu organizēšanai.
Nozīmīgs ieguldījums skolēnu personības attīstībā ir iespēja ar darbošanos dažādos interešu
izglītības pulciņos piedalīties skolas, rajona, pilsētas, valsts un starptautiskajos pasākumos.
RAĢ ir senas kora dziedāšanas un tautas dejas tradīcijas. Skolā darbojas seši kori no 1. līdz
12. klasei, divi vokālie ansambļi, izveidota RAĢ un skolas absolventa Jāņa Purviņa vadītā
TDA “Līgo” Bērnu deju studija, kura 2018./ 2019. mācību gadā atzīmēja savas pastāvēšanas
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10 gadu jubileju ar vērienīgu koncertu Kultūras Namā “Ziemeļblāzma”. Ievērojot skolēnu
intereses, sportā priekšroka tiek dota florbola, basketbola un volejbola pulciņiem; veiksmīga
ir sadarbība ar Rīgas šaha skolu, tās treneris vada šaha pulciņu, skolēni piedalās pat
starptautiskās sacensībās. Skolēniem ir iespēja nodarboties ar lietišķo un vizuālo mākslu un
Lego. Kopš 2017./2018.mācību gada nozīmīgs atbalsts skolēnu ārpusstundu nodarbībām ir
daudzveidīgas APP nodarbības (debates, improvizācijas teātris angļu valodā, robotika, utml.).
Kopš 2016.gada RAĢ no 6.-9.klasei pakāpeniski ir ieviesta iedvesmojoša un mūsdienīga
motivācijas programma Latvijas skolu jauniešiem – MOT (https://mot.lv), kuras mērķis ir
stiprināt skolēnu drosmi izdarīt apzinātas izvēles un ticēt savām spējām. Programmas ietvaros
tiek organizētas nodarbības skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, kuras vada gan
pieredzējuši treneri, gan paši skolēni. 2019. gada maijā 3 gadu apmācības programmu beidza
pirmie MOT programmas skolēni.
Nozīmīga joma skolēnu personības veidošanā ir sports. Sporta aktivitātes un dalību dažādās
sacensībās un turnīros vada sporta organizators. RAĢ skolēnu sasniegumi dažādos sporta
veidos liecina par mērķtiecīgu un sistemātisku darbu, piemēram, 2017./2018.g. RAĢ
Zemgales priekšpilsētas sacensībās kopvērtējumā izcīnīja 2.vietu, izcīnot 1.vietu 4.-5.klašu
grupā, 2.vietu 6.-7.klašu grupā, 3.vietu 8.-9.klašu grupā, 3.vietu 10.-12..klašu grupā. Kopumā
Zemgales priekšpilsētā RAĢ skolēni piedalījās 27 sacensībās, no kurām ieguva 6 zelta
godalgas. Dažādās starpskolu sacensībās piedalījās 209 dalībnieki, 6.-7.klašu grupā florbola
komanda izcīnīja 1.vietu Latvijā starpskolu sacensībās (4 sacensību kārtās). Latvijas skolēnu
Ziemas festivālā, kurā piedalās skolas no visas Latvijas, RAĢ ieguva 5 medaļas un 3.vietu
RAĢ komandai Lielajā skolu stafetē. Rīgas atklātajās hokeja sacensībās 2.vietu izcīnīja 3.6.kl. hokejisti, bet Rīgas skolu sacensībās RAĢ meiteņu tautas bumbas komanda 34 skolu
konkurencē izcīnīja 2.vietu. Latvijas olimpiskajā dienā Rīgā 3.-4.klašu atsevišķā stafešu
skrējienā RAĢ komanda izcīnīja 2.vietu. RAĢ skolēni ārpus Zemgales spartakiādes
sacensībām skolu pārstāvējuši arī basketbola, galda tenisa, Lattelecom maratona, futbola,
riteņbraukšanas, peldēšanas u.c. sacensībās. Skolā katru gadu tiek organizētas sporta dienas
visu klašu grupām.
Informācija par plānotajiem interešu izglītības pulciņiem tiek ievietota skolas mājas lapā
augusta pēdējā nedēļā, pulciņu darba laiks tiek apstiprināts, saskaņojot to ar stundu sarakstu.
Sasniegumi:
APP projekta aktivitātes: debates, teātris, robotika, u.c.
MOT programmas īstenošana
Īstenotas sistemātiskas veselīgu dzīvesveida veicinošas nodarbības skolēniem
Plašs interešu izglītības nodarbību piedāvājums
Turpmākās attīstības vajadzības:
Mērķtiecīgi izmantot projekta “ Skolas soma” iespējas
Vērtējums: Ļoti labi
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4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
RAĢ tiek nodrošināta informācija gan par izglītības programmām, gan par karjeras attīstības
iespējām: ir iekārtots stends bibliotēkā, skolas mājas lapā tiek ievietota informācija par
aktualitātēm karjeras izglītībā. Tiek organizētas skolēnu tikšanās ar skolas absolventiem,
vecākiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, dažādu augstskolu pārstāvjiem, kā arī dažādi
pasākumi, kas sekmē karjeras izvēli. Augstskolu un dažādu citu organizācijas pārstāvji dod
skolēniem iespēja uzzināt par studijām un karjeras iespējām. RAĢ ir izveidojusies ļoti
veiksmīga sadarbība ar RSU, LU, RTU, Latvijas Kultūras akadēmiju, Rīgas Biznesa skolu,
Rīgas Valsts tehnikumu u.c., kā arī jauniešiem ir iespēja uzzināt arī par studijām ārzemēs, ir
sadarbība ar AFS, Dream Foundation, Youth for understanding. Tiek popularizēts brīvprātīgo
darbs sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību. Īstenoju ESF projektu “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, utml.
RAĢ skolēni piedalās pašvaldības organizētajos Karjeras nedēļas pasākumos, Ēnu dienās. 1.9.klašu skolēniem ir izstrādāts un iekārtots karjeras izglītības portfolio, kas tiek izmantots
ikdienas darbā – gan plānošanā, gan pieredzes uzkrāšanā, 10.-12.klašu skolēniem karjeras
izglītības portfolio uzsākts veidot EDV.
RAĢ ir iesaistījusies ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, tādējādi nodrošinot sistēmisku šīs jomas attīstību: tiek plānotas un organizētas
nodarbības,
mācību
ekskursijas
uz
uzņēmumiem,
iedvesmas
projektēšana,
paraugdemonstrējumi. Informācija par aktualitātēm tiek publiskota: http://rag.lv/pasakumi-ki/
RAĢ karjeras izglītība tiek organizēta saskaņā ar karjeras izglītības programmu (kas adaptēta
saskaņā ar Rīgas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu karjeras izglītības programmas
paraugu), karjeras izglītības saturs iespēju robežās ir integrēts īstenotajās izglītības
programmās. Skolā strādā 3 pedagogi karjeras konsultanti ar atbilstīgu kvalifikāciju, viņi vada
karjeras izglītības procesu skolā atbilstīgi amata aprakstu prasībām. Ir izveidota skolēnu
vecāku profesiju datu bāze, kura veido pamatu ikgadējam Karjeras dienas piedāvājumam –
skolēni izvēlas nodarbības, kuras vada vecāki, stāstot par profesijām, darba pieredzi, kā arī
organizējot ekskursijas uz darbavietām.
Karjeras izglītības pasākumi tiek izvērtēti. Aktuālā informācija par karjeras izglītības
pasākumiem tiek apspriesta pedagogu sanāksmēs.
Sasniegumi:
Karjeras izglītības programmas īstenošanā iesaistīti visi pedagogi
Apjomīgs karjeras izglītības pasākumu nodrošinājums
Skolēnu vecāku un absolventu iesaiste karjeras pasākumu nodrošināšanā
Sadarbība ar augstskolām un NVO skolēnu karjeras izvēļu atbalstam
Turpmākās attīstības vajadzības:
Karjeras izglītības sasaiste ar ikdienas mācību procesu
Vērtējums: Ļoti labi
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4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Par mācību darba diferenciāciju un darbu ar talantīgajiem izglītojamiem liecina ģimnāzijas
sasniegumi olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un projektos.
Katrs skolotājs piedāvā konsultāciju laiku skolēniem, kuri neizprot mācību vielu un kuri vēlas
uzlabot savus mācību rezultātus, un arī papildus strādā ar skolēniem, kuriem ir dotības vai
papildus motivācija darbam konkrētajā jomā. Tiek piedāvātas arī diferenciētas konsultācijas
(aprakstīts 4.3.1.sadaļā). Mācību procesā RAĢ pedagogi savu iespēju un kompetences ietvaros
nodrošina skolēniem diferencētu pieeju, lai katrs skolēns strādātu sev piemērotā tempā un
grūtības pakāpē, ieinteresējot, saistot apgūto teoriju ar praksi, stimulējot skolēnu aktivitāti un
pozitīvas emocijas. Nozīmīgu atbalstu mācību procesa diferenciācijai sniedz APP projekta
iespējas. Piemēram, Cieto riekstu darbnīcā savu talantu attīsta skolēni, kuriem ir īpašas spējas
matemātikā, savukārt, Matemātikas darbnīcā mācās tie, kuriem matemātika sagādā grūtības,
savukārt, Tekstu darbnīcā – tie skolēni, kam matemātika sagādā grūtības teksta izpratnes
grūtību dēļ.
RAĢ piedāvā skolēniem izmēģināt un pierādīt savus talantus dažādās aktivitātēs: olimpiādēs,
konkursos, sacensībās. Skolā ir izveidota skolēnu pētnieciskā darba sistēma, kas nodrošina
mācību procesa diferenciāciju saskaņā ar skolēnu interesēm un spējām.
Pedagogi sadarbojas ar skolas atbalsta personālu, skolā strādā speciālie pedagogi, kuri
nepieciešamības gadījumos izveido skolēniem individuālos plānus, sadarbojas ar vecākiem,
sniedz atbalstu ikdienas darbā, apmācot skolēnus strādāt ar atgādnēm. Pārbaudes darbos
nodrošina šiem skolēniem individuālo pieeju darba veikšanai.
Sasniegumi:
APP projekta nodarbības un nodarbību cikli (informācijpratība)
Daļa pedagogu ir pilnveidojuši profesionalitāti darbam ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās
grūtības
Labi izstrādāta un darbojoša konsultāciju sistēma
Tiek nodrošināta individuālo mācību plānu piemērošana nepieciešamības gadījumos
Turpmākās attīstības vajadzības:
Izlases grupu veidošana darbam ar skolēniem, kas piedalās mācību olimpiādēs
Vērtējums: Labi
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Skolēni ar speciālām vajadzībām skolā nemācās. Atbalsta personāls (logopēds un speciālais
pedagogs) palīdz skolēniem ar mācīšanās grūtībām un sadarbojas ar pedagogiem, lai
nodrošinātu atbalstu skolēniem ikdienas mācību procesā.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Tiek izmantotas daudzveidīgas informācijas apmaiņas formas, kas veicina ģimnāzijas
pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbību: informācija mājas lapā, e-klases e-pastā, sanāksmēs
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un kopsapulcēs, telefoniska saziņa. Katra mācību gada sākumā (septembrī) tiek organizētas
vecāku kopaspulces 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākiem, kurās vecāki tiek iepazīstināti ar
skolas mērķiem, uzdevumiem, vērtēšanas sistēmu un iekšējās kārtības noteikumiem. Oktobrī
un martā notiek Vecāku dienas un atsevišķas izglītojošas lekcijas. Janvārī tiek organizēta
Vecāku diena skolēnu, kuru mācību rezultāti 1.semestrī ir bijuši zemi, vecākiem, piedāvājot
gan vispārizglītojošu, gan individuālu atbalstu skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidei.
Optimālu laika izmantojumu nodrošina elektroniska pieteikšanās uz sarunu ar pedagogu.
Tomēr Edurio aptaujās paustais skolēnu vecāku viedoklis liecina, ka liela daļa vecāku reti
pārrunā ar pedagogu par bērna stiprajām un vājajām pusēm un to, kā palīdzēt bērnam mācībās.
Mācību gada II semestrī notiek vecāku kopsapulces 9. un 12. klašu vecākiem, informējot viņus
par valsts pārbaudes darbiem. Pavasarī tiek organizēta Atvērto durvju diena, kad skolēni, kuri
vēlas turpmāk mācīties RAĢ, un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar skolas mērķiem un to
īstenošanu, izglītības programmām, uzņemšanas noteikumiem un izvēlēm. Maijā-jūnijā
nākamo 1. klašu skolēnu vecāki tiek informēti par skolas un vecāku sadarbības veidiem, lai
izaudzinātu veiksmīgu un izglītotu personību. Pirms katra mācību gada skolas mājas lapā tiek
ievietots informatīvs biļetens ar skolas mērķiem un uzdevumiem attiecīgajā mācību gadā,
skolas vadības un atbalsta personāla datiem un sazināšanās iespējām, brīvlaikiem, Vecāku
dienām, tradīcijām un citu noderīgu informāciju. 1.-4.klašu skolēniem ir vienotas
dienasgrāmatas, kuras izmanto mācību plānošanai un kā sazināšanās formu ar vecākiem. Visi
skolēni reizi mēnesī saņem sekmju izrakstu, kurš jāparaksta vecākiem. E-klases žurnāls dod
iespēju katram vecākam regulāri piekļūt informācijai par mācību vielu, mājas uzdevumiem,
iegūtajiem vērtējumiem un skolotāju vai skolas ziņojumiem.
Skolēnu vecāki aktīvi iesaistās pasākumu plānošanā un organizēšanā, sākumskolā tiek
organizēti pasākumi skolēniem kopā ar ģimenēm (Ziemassvētku koncerti, angļu pēcpusdienas,
u.c.).
Aktuālā informācija tiek ievietota skolas mājas lapā, pārbaudes darbu grafiki – e-klasē. Edurio
aptaujā 76% vecāku sniedz pozitīvas atbildes par laika piemērotību iesaistei skolas pasākumos.
Priekšlikumu vai problēmu risināšanas gaitā ģimnāzijas direktore un vietnieki individuāli
tiekas ar vecākiem visa gada laikā. Skolēnu un vecāku atbalstam regulāri tiek organizētas
izglītojošas nodarbības par aktuāliem audzināšanas jautājumiem.
Vecāku iesaiste RAĢ darbā tiek īstenota, iekļaujot RAĢ padomē vienu vecāku pārstāvi no
klases, ko ievēl klases vecāku sapulcē. Ģimnāzijas padomē iekļauti arī 5 Skolēnu padomes un
5 pedagogu pārstāvji, kurus izvirzījusi Pedagoģiskā padome. Ģimnāzijas padome no sava
vidus ievēl padomes priekšsēdētāju – vecāku pārstāvi. Ģimnāzijas padome apspriež
priekšlikumus skolas attīstībai un darba organizācijai nozīmīgos jautājumos.
2018./2019.m.g. notika tematiskas vecāku kopsapulces visās klašu grupās, arī pieaicinot
profesionālus lektorus.
Sasniegumi:
Izveidota ērta informācijas aprites kārtība
Iestrādāta atgriezeniskās informācijas saņemšanas sistēma (vispārīga un detalizēta)
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Efektīva vecāku informatīvo dienu organizācija
Turpmākās attīstības vajadzības:
Komunikācijas kultūras pilnveide efektīvam problēmsituāciju risinājumam
Iesaiste projektā “Pumpurs”
Vērtējums: Labi
4.5. Iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
RAĢ, gatavojoties skolas simtgadei 2019. gadā, turpina kopt un ieviest jaunas tradīcijas,
veicinot piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Skolai ir sava mājaslapa, logo, karogs,
himna. Tiek saglabātas gadu desmitiem senas tradīcijas: Zinību diena, Ziemassvētku balle,
Žetonu vakars, Darba svētki, Pēdējais zvans 9. un 12.klasēm, izlaidumi, tiek aktualizētas
jaunas tradīcijas: Lāčplēša dienas aktivitātes sākumskolā, iniciētas jaunas projekta dienu
formas, vecāku iniciatīva Karjeras dienā, Dārza svētki mācību gada noslēgumā. Skolas
pasākumos tiek nodrošināta valsts simbolikas izmantošana, kas atbilst Latvijas valsts karoga
un himnas tiesiskajam regulējumam.
RAĢ ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi skolotājiem un
darbiniekiem, Norunu protokols, kas noslēgts starp darba devēju (direktori) un pedagogiem,
tādējādi nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas un noteikumus. Izskatot konfliktsituācijas,
tiek ievērota noteikta kārtība un secīgums, kā un kas šīs situācijas risina. Pedagogi ir
iepazīstināti, kā rīkoties un kā risināt konfliktsituācijās. Konfliktu risināšanā tiek iesaistīta
Atbalsta komisija, pēc nepieciešamības - Ētikas komisija.
Saziņa ar vecākiem pamatā notiek e-klasē, kur, saskaņā ar darba kārtības noteikumiem
pedagogs trīs darba dienu laikā sniedz atbildi uz vecāku jautājumiem.
Mikroklimata stiprināšanai tiek organizēti pasākumi pedagogiem - Skolotāju dienas
atzīmēšana, kad skolēni priekšnesumus skolotājiem un tiek organizēta ekskursija,
Ziemassvētku pasākums, iekļaujot vēsturisku tradīciju - bijušo pedagogu, pensionāru un
tagadējo skolas darbinieku sveikšanu. Ikdienas darbā un svētku reizēs starp personālu un
izglītojamajiem valda cieņpilnas attiecības. Edurio aptauja liecina, ka 85% skolēnu pozitīvi
vērtē pedagogu attieksmi pret sevi, 72% vecāku pozitīvi vērtē pedagogu attieksmi pret
skolēniem, bet 62% vecāku pozitīvi vērtē skolēnu attieksmi pret pedagogiem.
Personāls ievēro un audzināšanas darbā veicina vispārcilvēcisko un demokrātijas vērtību
apguvi, sekmē to ievērošanu ikdienā. Skolas iekšējās kārtības noteikumi, kā arī citas kārtības,
noteikumi un regulējumi, tiek izstrādāti demokrātiski, sadarbojoties pedagogiem, skolēniem
un vecākiem, kā arī iesaistot Ģimnāzijas padomi. Iekšējās kārtības noteikumi ik gadu tiek
precizēti atbilstoši izmaiņām skolas fiziskajā vidē vai normatīvos. Sākumskolas posma
skolēniem iekšējās kārtības noteikumi vienkāršotā izklāstā ir pieejami skolēnu
dienasgrāmatās. Katru gadu 1. klašu vecāku kopsapulcē vecāki tiek iepazīstināti ar iekšējās
kārtības noteikumiem, tie tiek aktualizēti kārtējās klašu vecāku sapulcēs.
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Kopš 2017./2018.mācību gada RAĢ pedagogiem ir organizētas mentoru apmācības, ir
izstrādāta mentora darba programma un sistēma. Saskaņā ar to tiek nodrošināts atbalsts
jaunajiem kolēģiem vai pedagogiem, kuriem tas nepieciešams. Skolēniem, uzsākot mācības
jaunā vecumposmā (1., 4.vai 5. un 10.klase), tiek organizēts adaptācijas periods, kurā skolēni
tiek iepazīstināti ar noteikumiem, programmām, mācību procesa organizāciju, papildinot to ar
ekskursijām un aktivitātēm, kas veicina adaptāciju. Lai izvērtētu adaptācijas perioda
rezultātus, tiek organizēti pedagoģiskie konsīliji, kuros tiek apzināti potenciālie riski un plānoti
atbalsta pasākumi.
Cieņpilnas attiecības ir RAĢ pamatprincips gan skolēniem, gan pedagogiem. Piemēram
EDURIO aptaujā par 1. klašu skolēnu adaptāciju skolā 74% vecāku atbild, ka skolēniem ir
izveidojusies laba un ļoti laba sadarbība ar klases audzinātāju, kā arī 95% vecāku atbild, ka
skolēni labprāt iet uz skolu. 75% vecāku sniedz pozitīvu atbildi par cieņu, ar kādu pedagogi
un darbinieki izturas pret skolēniem (16.diagramma) un 85% skolēnu uzskata, ka pedagogi
pret viņiem izturas labi (17.diagramma).
16.diagramma. Skolēnu vecāku atbildes: cieņpilnas attiecības

17.diagramma. Skolēnu atbildes: cieņpilnas attiecības

Ikgadējā pedagogu pašnovērtējumā tiek vērtēta pedagogu apmierinātība darba atmosfēru
RAĢ, kas liecina, ka kopumā skolā mikroklimats ir labs (18.diagramma).
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18.diagramma. Pedagogu apmierinātība ar darba atmosfēru RAĢ
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Sasniegumi:
Pozitīvs mikroklimts (apmierinātība ar darbu)
Izveidota mentoru sistēma un apgūtā lietojums darbā ar jaunajiem kolēģiem
Stabilas tradīcijas un cieņpilnas attiecības
Turpmākās attīstības vajadzības:
Noturēt stabilu mikroklimatu celtniecības procesa izaicinājumos
Sagatavoties RAĢ 100gades sagaidīšanai (grāmata, utml)
Vērtējums: Labi
4.5.2. Fiziskā vide
RAĢ mācību telpas pamatā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības, higiēnas un
drošības prasībām mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai, bet ēkas vēsturiskā
specifika un augsts skolēnu blīvums rada virkni ierobežojumu mācību procesā. Sporta
nodarbības notiek pie ģimnāzijas pamatēkas 1999.gadā uzceltā sporta zālē, sporta nodarbībām
tiek izmantots arī skolas teritorija un parkā izbūvētais skrejceļš.
2013. un 2014.gadā ir renovēta RAĢ pamatēka, Telpas ir funkcionālas, tīras un kārtīgas,
estētiski noformētas, apgaismojums un temperatūra - atbilstoša prasībām.
Sadarbībā ar RD IKSD un Īpašuma departamentiem ir veikti priekšdarbi – izstrādāts projekts
un saņemts struktūrfondu atbalsts - RAĢ mācību vides infrastruktūras pilnveidei, inovatīvu
IKT risinājumu ieviešanai mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma
nodrošināšanai, sporta laukumu iekārtošanai un jauna mācību korpusa celtniecībai, tai skaitā
Borherta muižas un Mājiņas renovācijai. Tiks nodrošināta vides pieejamība izglītojamajiem ar
īpašām vajadzībām. Projekta mērķis ir veidot plašākas multifunkcionālas telpas 7-12 klašu
skolēniem, ar mobilām grupēšanas/pārdalīšanas iespējām, ar praktisko darbu zonām,
piemērotas darbam grupās un mācību aktivitāšu maiņai, tehnoloģijām bagātu vidi.
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Skolas teritorija tiek regulāri uzkopta, tās uzkopšanā sezonāli un uz brīvprātības principiem
iesaistīti tiek arī skolēni. 2015.gadā 1.klases skolēni iniciēja projektu, kura ietvaros renovēja
un apzaļumoja dobi skolas priekšpusē, kuru pēc tam papildināja 9.klašu absolventi. Savukārt,
2017.gadā, iesaistoties RD IKSD Jauniešu iniciatīvas „Izglītības iestāžu teritoriju
apzaļumošana” projektā skolēni kopā ar vecākiem un absolventiem apzaļumoja teritoriju un
izveidoja soliņus pie RAĢ ieejas (http://rag.lv/jauniesu-iniciativas-projekts-izglitibas-iestazuteritoriju-apzalumosana/). Šādas iniciatīvas ir veicinājušas skolēnu atbildību pret apkārtējo
vidi un tās saglabāšanu.
Ir nodrošināta skolēnu drošība ceļā uz skolu skolas apkārtnē (skat., 4.4.2.), tomēr, Edurio
aptaujā tikai 50% vecāku sniedza pozitīvas atbildes par to, ka jūtas droši par bērnu ceļā uz
skolu.
Kārtību pie skolas un tās apkārtnē uzrauga pašvaldības policijas darbinieks.
Sasniegumi:
Līdzdalība piebūves celtniecības virzības organizācijā.
Wi-fi nodrošinājums visā skolas apjomā
Informācijas vides pilnveide (EDV)
Racionāls telpu lietojums (t.sk., sporta zāles)
Turpmākās attīstības vajadzības:
Piebūves celtniecība
Sanitāro mezglu pilnveide
Vērtējums: Pietiekami
4.6. Iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
RAĢ ir nodrošinātas visas izglītības programmu īstenošanai un interešu izglītības procesa
organizēšanai nepieciešamās telpas. Dabaszinātņu kabinetiem ir laboratorijas telpas.
Specifiskajiem priekšmetiem (ķīmija, fizika, bioloģija, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā
māksla, mūzika) ir savas telpas, ir 2 datorklases un vēl vienā klasē ir iekārtotas 14 darbavietas
ar datoriem 2018.gadā. Sporta nodarbībām tiek izmantota sporta zāle un aktu zāle, ir ģērbtuves.
Telpu ierobežojuma dēļ tikai dažām klašu grupām ir iespējams nodrošināt skapīšus skolēnu
individuālo piederumu glabāšanai. Visās mācību telpās ir nodrošināta datortehnika ar jaunāko
OS un projektors vai televizors, 8 kabinetos - interaktīvās tāfeles., visos kabinetos (izņemot
dažus, kurus plānots rekonstruēt) sadarbībā ar RD ITC un uzņēmumu MikroTik ir nodrošināts
WiFi. Iespēju robežās tehnika tiek regulāri atjaunota, vai remontēta. RAĢ ir bibliotēka,
grāmatu krātuve un lasītava. Ir nodrošināta iespēja mācību procesā klasi dalīt grupās.
Ir izglītības programmu īstenošanai pietiekams mācību tehnisko līdzekļu un materiālu
nodrošinājums: datori, projektori, dokumentu kameras, printeri, skeneri, kopētāji. Mācību
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procesā skolēniem ir iespēja lietot portatīvo datoru komplektu (24) un divus planšetdatoru
komplektus (31 gab. Windows, 15 gab. Android), ko pedagogi piesaka EDV. Mācību tehniskie
līdzekļi un materiāli, iekārtas, aprīkojums ir labā tehniskā stāvoklī. Direktores vietnieks IT un
jomā laborante tos regulāri apseko, apkope un remonts tiek veikti atbilstīgi nepieciešamībai.
RAĢ ir nodrošināta izglītības programmu specifikai atbilstoša mācību literatūra (tai skaitā
digitālā formātā, skat.4.2.1.), papildliteratūra, uzskates līdzekļi, laboratorijas ierīces un
piederumi. utt. Mācību literatūras saraksts katru gadu tiek pārskatīts un precizēts, pamatojoties
uz metodisko komisiju priekšlikumiem, tiek atjaunota un papildināta mācību tehniskā bāze.
Pedagogi savas tehniskā nodrošinājuma vajadzības piesaka EDV. Telpas tiek izmantotas
atbilstīgi mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstam. Direktores vietnieki mācību
darbā racionāli organizē telpu noslogojumu un veic nepieciešamās izmaiņas. Ģimnāzijas
padome ik gadu saskaņo individuālo mācību līdzekļu sarakstu.
Atbalsta personālam ir nodrošinātas darba telpas – atsevišķi sociālajiem pedagogiem,
psihologam, speciālajam pedagogam un logopēdam. Karjeras konsultantu darba telpa ir
iekārtota vienā telpā ar vienu no direktora vietniekiem un sporta organizatoru.
Sasniegumi:
Labs mācību līdzekļu nodrošinājums (grāmatas, soma.lv, planšetdatori)
Resursu nodrošinājums mācībām (datori, projektori, autobuss, utt)
Resursu nodrošinājums attīstībai (3D printeris, robotu komplekti)
Turpmākās attīstības vajadzības:
Pakāpeniska klašu telpu aprīkojuma atjaunošana
Vērtējums: Ļoti labi

4.6.2. Personālresursi
2019.gadā RAĢ strādā 96 pedagogi, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša
tālākizglītība un 1 pedagoģijas studiju programmas students. Gandrīz pusei pedagogu ir
maģistra grāds, 3 pedagogi ir zinātņu doktori (19.diagramma).
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19.diagramma. Pedagogu izglītības pakāpju sadalījums.
Doktors
3%
vidējā/mācās
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augstākā
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Maģistrs
46%
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34%

RAĢ vada direktore, vadības komandā strādā 5 direktora vietnieki izglītības jomā: 3
vietnieces, kas atbild par mācību procesa organizāciju (1.-4.klašu, 5-9.klašu un 10.-12.klašu
posmā), vietniece, kas atbild par audzināšanas un interešu izglītības jomu, vietnieks, kas vada
IKT jomu, kā arī viena vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. Ģimnāzijas darbu
nodrošina 31 tehniskais darbinieks, sporta organizators, strādā atbalsta komanda: psihologs, 2
sociālie pedagogi, logopēds, 1 speciālais pedagogs, medicīnas māsa un 2 bibliotekāri.
Atbilstīgi normatīvo aktu prasībām un profesionālās pilnveides vajadzībām, kas ik gadu tiek
atspoguļotas pedagogu pašnovērtējumos, ir izveidots un regulāri aktualizēts pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides plāns, kura izpilde tiek pārraudzīta. Informācija par
profesionālās pilnveides iespējām pedagogiem un darbiniekiem pieejama EDV. Mērķtiecīga
profesionālā pilnveide ir viena no Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāju kolektīva un skolas
vadības prioritātēm. Skolas vidē organizētajā pedagogu profesionālajā pilnveidē uzsvars tiek
likts uz angļu valodas mācīšanos (citu priekšmetu skolotājiem), IKT un skolēnu uzvedības
vadību. To veicina sadarbība ar citām skolām un iestādēm (vietēja un nacionāla mēroga, kā arī
starptautiskām).
Profesionālā pilnveide tika un tiek realizēta gan ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā
centra (RIIMC) atbalstu vairākos projektos, gan ar Erasmus+ finansiālu atbalstu. K1 (projekti
individuālām mobilitātēm) ietvaros realizēti sekojoši projekti:
1) Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu kompetenču pilnveide CLIL metodikā: 2016. gada martā
kursus Lielbritānijā apmeklēja 5 skolotājas;
2) Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām
(http://rag.lv/projekti/erasmus-programmas-projekts-rigas-anglu-gimnazijas-kapacitatesstiprinasana-multimodalam-macibam/), no 2016. gada augusta līdz 2017.gada maijam
projektā piedalījās 7 skolotāji;
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3) Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana CLIL metodikā un vadībā
(http://rag.lv/projekti/erasmus-projekts-k1-sektora-rigas-anglu-gimnazijas-kapacitatesstiprinasana-clil-metodika-un-vadiba/), 2017./2018 mācību gadā realizēts projekts, kurā 4
skolotājas apmeklējušas CLIL kursus Lielbritānijā un Maltā un 5 skolotāji piedalījušies citu
skolu ‘’ēnošanā’’Polijā, Itālijā, Somijā un Igaunijā, lai gūtu jaunas zināšanas par mācību
procesa organizēšanu un iepazītos ar dažādām CLIL metodēm.
Erasmus+ K2 (sadarbība inovācijām un labās prakses piemēriem) no 2015.-2017.mācību
gadam īstenoti 2 projekti, kurā pilnveidojusies pedagogu meistarība – “Creative path of
learning” un “Curriculum design for blended learning”.
RAĢ īsteno Erasmus+ K2 projektu “Mācību satura un valodas integrēta apguve izmantojot
tehnoloģijas”
(http://rag.lv/projekti/erasmus-projekts-k2-sektora-expanding-content-andlanguage-integrated-learning-clil-by-using-technologies/), kas ir īstenoti 2017./2018.un
2018./2019. mācību gadā. Tajā piedalījās 3 skolas: Pelgulinna Gymnasium no Igaunijas,
Michalangelo Bartolo vidusskola no Itālijas un Rīgas Angļu ģimnāzija. CLIL ieviešanu RAĢ
koordinē skolotāji-eksperti.
2018.gadā uzsākti īstenot 3 Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti: “Cilvēktiesības: domā
globāli, rīkojies lokāli”, “Debates un diferenciētas mācības svešvalodu stundās”, CLIL
lietojums multikultūru vidē”, kas dod iespēju ikvienam vidusskolēnam pieredzēt mācības
starptautiskā vidē, kā arī iesaistīties starptautiskās mācībās 8.-p.klašu skolēniem.
Pedagogu profesionālās pieredzes pilnveidei ir veidota sadarbība arī ar Datorzinību centru,
Microsoft Latvia, Latvijas Universitātes PPM fakultāti (piemēram, organizējot Latvijas
Universitātes 73. konferences Pedagoģijas zinātnes sekcijas meistarklases RAĢ) u.c..
2018. gadā RAĢ ieguva “Microsoft Showcase School” titulu.
Katru gadu RAĢ saņem atbalstu RIIMC projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai”, veicinot sadarbībā balstītu mācīšanās kultūras pilnveidi. RAĢ darbojas
pedagogu mācīšanās grupas, horizontālās sadarbības grupas, Digitālās darbnīcas, uc., EDV
pedagogi piedāvā atvērtās stundas, mērķtiecīgi tiek organizēti metodiskie semināri, tai skaitā
starptautiski, kuros gad pedagogi dalās ar savu kursos apgūto pieredzi, gan tiek iesaistīti lektori
un eksperti. Lai veicinātu CLIL ieviešanu, ir nodrošināta angļu valodas apguve pedagogiem
2-3 līmeņos.
Sasniegumi:
Mērķtiecīga un intensīva pedagogu profesionālā pilnveide
Savstarpēja mācīšanās (atklātās stundas, t.sk., starptautiskas)
Pieredzes konferenču organizācija
Angļu valodas apmācības pedagogiem (3 līmeņos)
Turpmākās attīstības vajadzības:
Pedagogu slodžu līdzsvarojums izglītības satura pārmaiņu procesā
Vērtējums: Ļoti labi

41

4.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. .Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana
2018.gadā, balstoties uz iepriekšējā attīstības perioda rezultātiem un izglītības attīstības
tendencēm, kopīgi ar pedagogiem, skolēnu un skolēnu vecāku tika izstrādāts attīstības plāns
2018.-2021.gadam, nosakot prioritātes un to īstenošanu. Ik gadu martā pedagogi individuāli
un kopīgi izvērtē attīstības plāna sasniegšanas pakāpi, strādājot gan attīstības grupās, gan
kopīgā sanāksmē, saskaņā ar to tiek noteikti un precizēti turpmāk veicamie uzdevumi. Ar
attīstības plānu un tā īstenošanas pašnovērtējumu ikviens var iepazīties skolas mājas lapā,
detalizēti ar to Ģimnāzijas padome tiek iepazīstināta padomes sēdēs. 2018.gadā ir kopīgi
izvērtēta iepriekšējā attīstības plāna izpilde, izaicinājumi, kas saistīti ar izglītības politikas
virzību un plānoto skolas ēku un teritorijas rekonstrukciju, un sadarbībā ar pedagogiem,
skolēnu un skolēnu vecāku pārstāvjiem ir veidots pamats nākošajam attīstības periodam
(http://rag.lv/jaunumi/rag-attistibas-planosana/).
RAĢ pašnovērtēšanā tiek izmantoti daudzveidīgi dati, dokumenti un paņēmieni, aptaujas un
forumi, tajā iesaistīti visi skolas kopienas dalībnieki. Mācību darbs tiek analizēts metodiskajās
komisijās, metodiskajā padomē un pedagoģiskās padomes sēdēs, administrācija organizē
skolēnu sasniegumu dinamikas analīzi. Kvalitatīvai darba analīzei nepieciešamie dati ir
pedagogiem pieejami EDV, koplietošanas dokumentos datu interpretācijā tiek iesaistīti visi
pedagogi. Pedagoģiskā padome, Metodiskā padome, Metodiskās komisijas un administrācija
savus lēmumus pamato ar datiem. Katrs pedagogs gada noslēgumā izvērtē savu darbu,
sagatavojot pašnovērtējumu. Pašnovērtējumam tiek izmantota e-vide, tādējādi iegūtā
informācija ir analizējama dažādos šķērsgriezumos, tā ir administrācijai viegli pārskatāma un
salīdzināma. Ar analīzes pārskatu pedagogi tiek iepazīstināti pedagoģiskās padomes sēdēs un
EDV materiālos.
Sasniegumi:
RAĢ attīstības novērtēšanā un plānošanā iesaistīti gan administrācija, gan skolēni, gan
skolēnu vecāki
Attīstības jautājumi tiek regulāri aktualizēti
Turpmākās attīstības vajadzības:
Izveidot racionālu attīstības plānošanas formu mainīgiem apstākļiem
Vērtējums: Ļoti labi
4.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
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RAĢ darbību nosaka Nolikums, reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.
Ir izstrādāti personāla amata apraksti, tie tiek regulāri papildināti un atjaunoti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un skolas darba vajadzībām. Dokumenti atbilst dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
RAĢ ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra un katra vadītāja kompetences joma
atbilstoši skolas mērķim, vīzijai un misijai. Katru gadu tiek veikts iekšējais vadības funkciju
audits un precizēti pienākumi. Skolas vadība ievēro un veicina gan skolēnus, gan personālu
ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un
Satversmei un ētikas normas. Regulāri tiek veicināta jauninājumu ieviešana skolas darbības
pilnveidei: EDV (plānošanas dokumentācija, viedokļu apkopojums, informācija, mācību un
metodiskie un sanāksmju materiāli, kalendāri, tehniskā nodrošinājuma un ekskursiju
plānojums, utml.), Skype stundu organizācija sadarbībā ar starptautiskiem partneriem,
vebināri pedagogiem, kombinētās mācības, u.c.
Vadība veicina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, pārrauga un nodrošina personāla izpratni par
izglītības iestādes vīziju, misiju un mērķu sasniegšanu. Regulāri notiek pedagoģiskās padomes
sēdes un pedagogu sanāksmes, kuru laikā tiek apspriesti aktuāli jautājumi, pārskatīta,
nepieciešamības gadījumā koriģēta un papildināta skolas dokumentācija, darba plāni un
apspriesti aktuāli jautājumi. Tiek veiktas gan iepriekš plānotas individuālas un grupu sarunas
ar pedagogiem, gan arī nodrošināta iespēja darbiniekiem pieteikt apspriežamus jautājumus
administrācijas sēdēs vai individuāli.
Vadība nodrošina izglītības darba plānošanu saskaņā ar kopīgi izstrādātiem rezultativitātes
kritērijiem, sasniedzamo rezultātu prognozēšanu, plāno darbu ar skolas darbības mērķu un
uzdevumu izvirzīšanu, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus, risina radušās
konfliktsituācijas, nodrošina iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu. Par pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi personāls tiek informēts pedagogu sanāksmēs, sanāksmju materiālos
EDV, vadības sēdēs un individuāli (mutiski, e-pastā vai rakstiski). Darba kārtības noteikumos
ir precīzi noteikta informācijas aprites kārtība RAĢ.
Vadība sistemātiski sadarbojas ar Ģimnāzijas padomi, Skolēnu padomi un RAĢ Atbalsta
biedrība, kas veicina skolas mērķu sasniegšanu.
Regulāri tiek izvērtēta pedagogu apmierinātība ar darba organizāciju, informācijas apriti,
savām izaugsmes iespējām un citiem būtiskiem jautājumiem (MK darbu, atbalsts komisijas
darbu, uc.), kas liecina, ka kopumā darbs tiek organizēts labi (20.diagramma).
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20.diagramma. Pedagogu apmierinātība ar darba organizāciju kopumā, ar informācijas apriti
un savām izaugsmes iespējām.
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RAĢ administrācijai un atbalsta personālam ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks, kurā
ar interesējošajiem jautājumiem var vērsties gan izglītojamo vecāki, gan citi interesenti.
Sasniegumi:
EDV iestrāde RAĢ darba organizācijai
Izstrādāti un tiek lietoti indikatori mācību stundas kvalitātes novērtēšanai
Darbs pie angļu valodas padziļinātas apguves papildu finansējuma iestrādes likumdošanā
Turpmākās attīstības vajadzības:
Informācijas aprites sistēmas pilnveide
Vērtējums: Labi
4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
RAĢ vadība sistemātiski sadarbojas ar RD IKSD, RD Īpašuma departamentu, RD
Informācijas un tehnoloģiju centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, Valsts
Izglītības satura centru, IZM, Britu padomi, Microsoft Latvija, Datorzinību centru, dažādām
sabiedriskajām organizācijām, u.c. Pārskata periodā RAĢ mērķtiecīgi veidojusi sadarbību ar
izglītības iestādēm gan Latvijā, gan Itālijā, Igaunijā, Austrijā, Lielbritānijā, Spānijā, Rumānijā,
Somijā, Turcijā, Polijā, Dānijā, Holandē, Kiprā, lai gūtu pieredzi, dalītos ar savu labo praksi
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un pakāpeniski veidotu CLIL skolu tīklu, kas nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Stratēģiskās partnerībās ir attīstītas jaunas mācību pieejas (CLIL, Kombinētās mācības,
mācības ārpus klases un tehnoloģijām bagātā vidē, utml.) un veidotas iespējas ikvienam RAĢ
vidusskolēnam veidot starptautisku mācību pieredzi. Gan nepieciešamības gadījumos, gan
preventīvi notiek sadarbība ar Valsts un Pašvaldības policiju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekciju un Sociālo dienestu.
RAĢ iesaistās gan lokālos, gan reģionālos, gan starptautiskos projektos, lai nodrošinātu
izglītības procesa daudzpusību un pieejamību ikvienam skolēnam un pedagogam, piesaistītu
papildu finanšu un intelektuālos resursus, tādējādi paplašinot gan skolēnu, gan darbinieku
iespējas vispusīgai attīstībai.
Mērķtiecīgi tiek veidota sadarbība (gan organizējot nodarbības skolēniem, gan nodrošinot
prakses vietas studentiem) ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas
Sporta akadēmiju, Latvijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju, Biznesa augstskolu Turība,
Rīgas Stradiņa universitāti. RAĢ sadarbojas arī ar Cietvielu fizikas institūtu, Latvenergo,
Zinoo, Fizmix, u.c., aktīvi iesaistās Bērnu un Vecāku žūrijā.

Sasniegumi:
Sadarbība ar RD IKSD, RD Īpašuma departamentu, IZM, VISC, sociālo dienestu un
pašvaldības un Valsts policiju, RIIMC, Microsoft, e-klase u.c.
Sadarbība ar CLIL u.c. skolām (RCHV, RVVĢ, Saldus pamatskola, Talsu ģimnāzija,
Mārupes vsk, u.c.)
Starptautiska sadarbība ar skolām un institūcijām projektu ietvaros
Sadarbība ar IZM, RD, u.c. angļu valodas padziļinātas apguves papildu finansējuma
iestrādei likumdošanā
Turpmākās attīstības vajadzības:
Turpināt starptautiska CLIL tīkla veidošanu
Vērtējums: Ļoti labi

45

5. PAŠNOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMA TABULA VĒRTĒJUMAM PĒC
JOMĀM
Nr Joma
1.

Mācību saturs

2.

Mācīšana
mācīšanās

3.

4.

5.
6.
7.

Kritēriji
Labi
un 2.1. mācīšanas kvalitāte

Labi

2.2. mācīšanās kvalitāte

Labi

2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Labi

Izglītojamo
sasniegumi

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Atbalsts
izglītojamiem

4.1. psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts

Ļoti labi

4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība
un darba aizsardzība)

Labi

4.3. atbalsts personības veidošanā

Ļoti labi

4.4. atbalsts karjeras izglītībā

Ļoti labi

4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai

Labi

4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām

Labi

4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Labi

5.1. mikroklimats

Labi

5.2. fiziskā vide un vides pieejamība

Pietiekami

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi

Ļoti labi

6.2. personālresursi

Ļoti labi

Iestādes
darba 7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un
organizācija, vadība attīstības plānošana
un
kvalitātes
7.2. izglītības iestādes vadības darbs un
nodrošināšana
personāla pārvaldība

Ļoti labi

Iestādes vide
Iestādes resursi

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes
darbos

7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām

Labi
Ļoti labi
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