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• Stabilas tradīcijas un apkārtnes iedzīvotāju piesaiste (paaudzēs), cieņpilnas attiecības 

• Izcila mācību tehniskā bāze (jauns korpuss, aprīkojums, teritorija), videonovērošana 

lielākajā daļā skolas iekštelpu 

• Izstrādātas izvērstas programmas daudzveidīgām skolēnu izvēlēm vidējā izglītībā un  

padziļinātai angļu valodas apguvei jaunā satura ietvaros. 

• Augsti rādītāji valsts pārbaudes darbos angļu valodā 9. un 12.klasē un papildu 

finansējums (grūti izcīnīts) padziļinātas angļu valodas programmai (pamatizglītība), kas 

šobrīd nodrošina relatīvi labas algas pedagogiem un iespējas piesaistīt papildu personālu  

• Rezultāti VPD kopumā pārsniedz valsts un Rīgas vidējos, augsti rādītāji CE bioloģijā 

un vēsturē  

• CLIL pieeju īstenošana atbilstoši pedagogu profesionālajām iespējām  

• Izstrādāta skolēnu pētniecisko darbību sistēma (projektu darbs) 

• Starptautiska sadarbība ar skolām un institūcijām projektu ietvaros,  iesaiste Nordplus 

un Erasmus+ programmās  

• Atbalsta sniegšana skolēnu individuālajām mācību vajadzībām: APP projekta 

aktivitātes, diferencētas konsultācijas un fakultatīvi, iesaiste projektā “Pumpurs” 

• APP projekta aktivitātes: tehnoloģijas un dizains, robotika, datorika,  u.c., plašs 

interešu izglītības nodarbību piedāvājums 

• MOT programmas sistēmiska īstenošana  

• Izvērsta karjeras izglītības sistēma/programma, izveidots karjeras izglītības centrs  

• Laba sadarbība ar “Mācītspēks” attīstībai motivētu pedagogu iesaistei, izveidota 

mentoru sistēma un apgūtā lietojums darbā ar jaunajiem kolēģiem 

• Mērķtiecīgi plānots skolas metodiskais darbs atbilstoši pārmaiņu procesiem izglītībā 

(skola 2030), intensīva pedagogu profesionālā pilnveide, savstarpēja mācīšanās (atklātās 

stundas, t.sk., starptautiskas) 

• Operatīvas datu ieguves un analīzes pieejas (Edurio) 

• Sadarbība ar RD IKSD, RD Īpašuma departamentu, IZM, VISC, sociālo dienestu un 

pašvaldības un Valsts policiju, RIIMC, Microsoft, e-klase u.c., ar CLIL u.c. skolām 

(RCHV, RVVĢ, Saldus pamatskola, Talsu ģimnāzija, Mārupes vsk, u.c.) 

 

• Relatīvs nošķīrums (nomale), lokalitāte 

ierobežo ātru papildspēku iesaisti (piem., 

viesskolotāji klātienē specifiskiem mērķiem)  

• Jauniegūtās IKT un telpu iespējas nav 

iestrādātas praksē 

• Nepietiekama izcilība (vai nepietiekama 

motivācija to demonstrēt) angļu valodā (ir 

atsevišķi individuāli sasniegumi, nevis vispārēja 

izcilības kalve) 

• Samērā vāji rezultāti vsk matemātikā, jo 1) lai 

īstenotu papildu angļu val., matemātikas apjoms 

programmās bijis minimāls (jaunajā programmā 

šī problēma mazināta); 2) skolēni, kam ir 

potenciāls matemātikā, pārsvarā izvēlas valsts 

ģimnāzijas, jo tas ir galvenais atlases kritērijs. 

• Daudzi RAĢ labākie skolēni pēc 6. vai 

9.klases aiziet mācīties uz valsts ģimnāzijām (1., 

2., 3., AVĢ, RVVĢ), kas mazina RAĢ 

potenciālu, izraisa nomāktību pedagogiem, kuri 

to uztver kā zaudējumu, un mazina pārliecību par 

savu veiktspēju. 

• Komunikācijas kanālu/rutīnu nepilnības 

• Nav attīstījusies skolēnu uzņēmējdarbības 

programma (sadarbība ar JAL bijusi, bet bez 

rezultātiem) 

• Apjoma dēļ smagnēja stundu saraksta 

pielāgošana konkrētām un mainīgām mācību 

vajadzībām. 
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Turpmākās attīstības vajadzības 

• Izglītības programmu pilnveide, integrējot CLIL, turpinot starptautiska CLIL tīkla veidošanu un starptautisko projektu vadību 

• Iekļaujošās izglītības komponentu sistematizēšana un nostiprināšana (Alternatīvo mācību centrs) 

• Stundu plāna/saraksta efektivizācija (blokstundas, moduļi, attālinātas modalitātes), pedagogu slodžu līdzsvarojums izglītības satura 

pārmaiņu procesā 

• Atbalsts izcilībai: mācību darba diferenciācija (plašākas grupēšanās iespējas izcilības veicināšanai, padziļinoši un papildinoši e-

kursi, daudzveidīgu mācību modalitāšu izmantojums) 

• Neformālās (t.sk. interešu un karjeras izglītības) sasaiste ar ikdienas mācību procesu  

• Operatīvs atbalsts problēmsituācijās (operatīvā dienesta izveide), komunikācijas kanālu un informācijas aprites pilnveide 
• Jaunu IKT iespēju izmantojums un attīstība (digitalizācija, paplašinātā realitāte, robotika, programmēšana, IKT kopienas veidošana) 

 


