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Vispārējs skolas raksturojums 
 

 Rīgas 80.vidusskola ir Rīgas domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas īsteno mazākumtautību izglītības 

programmas.  

Izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr. 2379 izsniegta 2012.gada 2. februārī uz 6 gadiem. Kopš 2000.gada skolu vada 

direktore Anna Vladova. 

Rīgas 80.vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta 

noteikumi, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, skolas nolikums un skolas iekšējas kārtības noteikumi. 

 2014./2015.mācību gadā skolā mācījās 701 skolēns, kas dzīvo gan skolas, gan citos pilsētas mikrorajonos. Izglītības 

process organizēts vienā maiņā. Skolā darbojas struktūrvienība Brīvā laika centrs. 

Rīgas 80. vidusskolas attīstības plāns 2015.-2020. gadam balstīts uz šādiem pamatprincipiem: humanitātes, demokrātisma, 

radošās darbības, individualizācijas, profesionalitātes, zinātniskuma, tikumiskuma, mūsdienīguma principa. 

Attīstības plāna izstrādē piedalījās viss skolas kolektīvs. Iesniegtie priekšlikumi tika analizēti Metodiskās padomes sanāksmēs, 

kā arī Skolas padomes sēdēs. 
 

Skolēnu skaita dinamika: 
 

• 2012./2013.m.g. 710 skolēni 

• 2013./2014.m.g. 722 skolēni 

• 2014./2015.m.g. 701 skolēni 

• 2015./2016.m.g. 733 skolēni  
 

Klašu komplektu skaits 2015./2016.m.g. - 32. 
 

      Skolas īstenotās izglītības programmas 
 

1) Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011121). 

2) Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma  (kods 21011121); 

3) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 

31013021); 
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4) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021); 

Skolas personāla kvalitatīvais sastāvs 
 

Skolas vadību nodrošina skolas direktore, 3 direktores vietnieki izglītības jomā un 1 direktores vietniece saimnieciskajā 

darbā. Skolotāju skaits skolā pēdējo gadu laikā mainījies maz. 2014./2015. mācību gadā skolā strādāja 66 pedagoģiskie 

darbinieki.  Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

Skolas pedagoģisko darbinieku kvalifikācija: 

• Ar augstāko pedagoģisko izglītību-66 

• Pedagogi ar maģistra grādu-17 
 

Skolā ir nodrošināts atbalsta personāls: 
 

• Sociālais pedagogs; 

• Speciālais pedagogs; 

• Psihologs; 

• Logopēds; 

• Medmāsa. 
 

Skolu apkalpo 29 tehniskie darbinieki. 
 

Skolas finansējums 
   

Skola saņem valsts noteikto finansējumu pedagogu darba algām, kā arī finansējumu tehnisko darbinieku algām, atbalsta 

personālām, ka arī interešu izglītības programmu nodrošināšanai no Rīgas domes.  
 

Skolas īpašie piedāvājumi 
 

• No 2011./2012.m.g. angļu valodas mācīšana notiek no 1 klases; 

• No 2011./2012.m.g. vācu valodas mācīšana notiek no 5 klases; 

• Vidusskolā ir iespējams mācīties vienā no divām vispārējās vidējās izglītības programmām; 
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• Skolā ir pagarinātās dienas grupas sākumskolas skolēniem; 

• Skolā rīko ikgadējas vasaras nometnes jūnijā 1.- 6. klašu skolēniem; 

• Skola ir starptautisko projektu dalībniece ar mērķi paplašināt skolēnu komunikācijas un valodu zināšanas. 

• Skolā ir pirmsskolas grupas izglītojamajiem no 1,5 gada vecuma. 

• Skola ir projekta ”Veselīgs rīdzinieks-veselā Rīgā” dalībniece. 
 

Skola sadarbojas ar : 
 

• Rīgas 231. un  252., 273.   pirmsskolas izglītības iestādēm; 

• Rīgas Šahu skolu; 

• Rīgas Futbola skolu; 

• Rīgas Vingrošanas skolu; 

• Rīgas Volejbola skolu; 

• Latvijas augstākās izglītības iestādēm: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniska Universitāte, ISMA, TSI, Rīgas Strādinu 

Universitāte, Baltijas Starptautiska Akadēmija, Ventspils augstskolu un profesionālās izglītības iestādi „Riman’’,; 

• Igaunijas, Lietuvas un Krievijas vidusskolām. 

 

Skolas audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Skola piedāvā šādas interešu izglītības 

programmas: 
 

• Futbols zēniem; 

• Futbols meitenēm; 

• Koriģējošā vingrošana; 

• 1.-4. klašu koris; 

• 5.-9. klašu koris; 

• 1.-9. klašu mūsdienu dejas; 

• Muzikālais ansamblis 10.-12.klašu skolēniem; 
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• Teātra studijas „Art-kvadrāts’’; „Domino”, “KOT” 

• Angļu valodas klubs; 

• Vizuālās mākslas studija 1.-4. klašu skolēniem. 

• Tehniska modelēšana 1. – 4. klase. 
 

Skolas pamatmērķis 
 

Skolas galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanu, veidot 

izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina skolēniem iespēju kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, 

atbildīgu, radošu personību un kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto 

mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
 

Skolas uzdevumi ir: 
 

1. Īstenot mazākumtautību pamatizglītības, pirmsskolas un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un 

uzdevumus; 

2. Novērtēt izglītības procesa kvalitāti un plānot tālāko darbību; 

3. Pielāgot un pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi valsts izglītības standartu īstenošanai; 

4. Radīt izglītojamajiem un pedagogiem radošu un sadarbību veicinošu vidi; 

5. Veicināt mācību stundas efektivitāti, pilnveidojot mācīšanas un mācīšanās procesu; 

6. Veicināt skolēnu intelektuālo attīstību; attīstīt īpašības, kas nepieciešamas produktīvai dzīvei sabiedrībā, prasmei 

orientēties mūsdienu sabiedrībā; 

7. Radīt iespēju pedagogu prasmju pilnveidošanai, tālākizglītības un papildizglītības iegūšanai; 

8. Efektīvi izmantot izglītības informatizācijas pieejamos resursus; 

9. Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas 

apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā; 

10. Veicināt skolas  mantojuma saglabāšanu un tēla popularizēšanu; 
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11. Pilnveidot skolas iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana 
 

Jomā „Mācību saturs” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 
 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Vispārējās vidējās izglītības programmas 

satura analīze un pilnveide. 

2 vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas ir akreditētas uz 6 

gadiem, līdz 2018.gada 4.februārim. 

Jaunu pamatizglītības mazākumtautības 

programmu ieviešana. 

2010./2011.m.g. sagatavota un licencēta (2011.gads) jauna pamatizglītības 

programma: 

Pamatizglītības mazākumtautības programma (skolas modelis) kods 21011121.  

Ir akreditēta uz 6 gadiem, līdz 2018.gada 4.februārim. 

Ir licencēta mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 

01011121), 2014.gads. 

Skolas īstenotās izglītības programmas 

atbilstības licencētajai izglītības 

programmas nodrošināšanai. 

Visos mācību priekšmetos saskaņots mācību priekšmeta standarts, mācību 

programma un tematiski - kalendārais plāns; 

Katram skolotājam ir detalizēts tematiski- kalendārais plāns.  

Pirmsskolas grupas ir atvērtas 2015.gada 5. janvārī. 

Jauno valsts izglītības standartu un mācību 

priekšmetu standartu ieviešana mācību 

darbā. 

2009./2010. m.g. 10. klasēs visos mācību priekšmetos ieviesti jaunie valsts 

vispārējās vidējās izglītības standarti. Mācību standartu izpildīšanu kontrolē 

metodiskā komisija. 
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Jomā „Mācīšana un mācīšanās” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Jauno informācijas tehnoloģiju ieviešana 

mācību stundās. 

Skolā ir apzināta skolotāju kompetence darbā ar jaunākajām informācijas 

tehnoloģijām, visi skolotāji ir apmeklējuši kursus prasmju apgūšanai un 

pilnveidošanai darbam ar informācijas tehnoloģijām. Skolotāji gan atklātajās 

stundās, gan ikdienas mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos organizē darbu 

ar informācijas tehnoloģijām. 

Sadarbība ar vecākiem skolēnu mācīšanās 

darba kvalitātes paaugstināšanā. 

Vecāku sapulcēs visās klasēs vecāki ir iepazīstināti ar skolēnu vecumposma 

psihofizioloģiskajām īpatnībām, kas nosaka attieksmi pret mācīšanos. 

Novadītas vairākas atklātās mācību stundas (valodās, mācību priekšmetos, kuri 

tiek mācīti latviski, dabaszinībās, sportā, ētikā u.c.), lai iepazīstinātu vecākus ar 

mācīšanās procesa organizācijas formām, metodēm un paņēmieniem. 

Pedagogu darba analīzes prasmes 

izmantošana skolēnu sasniegumu 

pilnveidošanā 

Pārbaudes darbu vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošana sakarā ar pamatizglītības 

mazākumtautību programmu ieviešanu. 

Izstrādāta noteikta forma pārbaudes darbu rezultātu analīzei, kas palīdz 

pedagogiem izvērtēt skolēnu izaugsmi, izdarīt korekcijas tematiski - kalendārajā 

plānā, efektīvi atlasīt mācību formas un metodes, pilnveidot skolēnu 

sasniegumus. 

Skolotāji sistemātiski analizē skolēnu sasniegumus pārbaudes darbos. 

Skolotāji aktīvi iesaistīti ESF projektos: 

• ‘’Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos’’; 

• ‘’Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos’’. 
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Jomā „Skolēnu sasniegumi” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Skolēnu sasniegumu latviešu valodā un 

latviešu valodā mācāmajos priekšmetos 

uzlabošana. 

2014./2015. m. g. latviešu valodā un literatūrā gada vērtējumi skolā bija:  

n/v – 0%, 1-3(nepietiekams) – 0,2%, 4-5(pietiekams) – 30%, 6-8(optimāls) – 

53%, 9-10(augsts) – 18,8%. 

2014./2015. m. g. mācību priekšmetos, kurus māca latviski vai bilingvāli, gada 

vērtējumu skolā bija:  

n/v – 0%, 1-3(nepietiekams) – 0%, 4-5(pietiekams) – 12,9%, 6-8(optimāls) – 

50%, 9-10(augsts) – 37,1%. 

Skolēnu sasniegumu valsts pārbaudes 

darbos uzlabošana. 

2014./2015.m.g. valsts pārbaudes darbos vidējais skolēnu vērtējums ir:  

 

Vācu valodā 80,00% 

Ķīmijā 72,22% 

Matemātikā 63,75% 

Bioloģijā 52,92% 

Angļu valoda 59,30% 

Latviešu valodā 12. klasē 33,54% 

Latviešu valodā 9.klasē 61,97% 

Matemātikā 9.klase 63,85% 

Angļu valodā 9. klasē 72,96% 

Latvijas vēsture 9. klasē 75,48% 

Mazākumtautību (krievu) valodā  63,68% 
 

Skolēnu sasniegumu centralizētajos 

eksāmenos analīzes izmantošana skolēnu 

sasniegumu uzlabošana. 

Metodiskās komisijas analizē Valsts Izglītības Satura Centra piedāvātos 

statistiskos materiālus par sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, to 

atsevišķajās daļās, un izmanto tos, lai izdarītu korekcijas darba plānos. 
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Jomā „Atbalsts skolēniem” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Interešu izglītības lomas palielināšana 

vispusīgas skolēna attīstības nodrošināšana. 

Skolēnu iesaistīšana dažādās interešu izglītības programmās, fakultatīvajās 

nodarbībās, individuālo grupu un projektu darbos (90%). 

Ir nodrošināta interešu izglītības programma – tautas dejas. 

Pastāvīga sadarbība ar drošības institūcijām. 

Skolas atbalsta personāla kvalitatīvas 

darbības nodrošināšana. 

Atbalsta personāls palīdz noteikt mācību grūtību cēloni. 

Mazās pedagoģiskās padomes sadarbībā ar izglītojamo vecākiem izstrādā 

vienotu atbalsta sniegšanas programmu. Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, 

psihologs, logopēds) sniedz konsultācijas vecākiem un ikdienā strādā ar 

skolēniem, lai uzlabotu mācīšanās rezultātus. 

Skolā notiek skolēnu zināšanu līmeņa diagnostika, kurā ir atspoguļotas 

problēmas. 

Atbalsta sniegšana izglītības programmu un 

karjeras izvēlē. Karjeras izglītības sistēmas 

novērtēšana un tālākās attīstības 

noteikšana. 

Skolā ir izveidota karjeras izglītības darba sistēma, kura notiek gan mācību, gan 

audzināšanas darbā. 

Skolas lasītavā izveidots stends ar daudzpusīgu informāciju par Latvijā un 

ārzemēs piedāvātajām vispārējās vidējās, profesionālās, augstākās izglītības 

programmām.  

No 10. klases izglītojamajiem tiek organizētas tikšanās ar dažādu augstskolu 

pārstāvjiem. 

No 7. klases skolas psihologs veic profesionālās orientācijas testēšanu, kas palīdz 

izglītojamajiem izvēlēties savu nākotnes profesiju. 
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Jomā „Skolas vide” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Skolas apkārtnes apzaļumošana. Skolas apkārtne ir tīra un kārtīga, estētiski iekārtota un sakopta. Skolēni aktīvi 

piedalās skolas apkārtnes labiekārtošanā. 

Skolēna, skolotāja un vecāku sadarbības 

pilnveide. 

Skola veic dažādus audzināšanas pasākumus kopā ar vecākiem.  

Pēc iepriekš noteikta plāna skolā notiek „Atvērto durvju dienas”, kuru 

apmeklējums ir ļoti labs. 

Skolas sadarbība ar vecākiem un skolēniem ir cieša un mērķtiecīga. 

Labvēlīgas sadarbības vides nodrošināšana. Skolas brīvā laika centra telpa iekārtota atbilstoši sanitārajām prasībām. 

Skolas brīvā laika centra telpa iekārtota atbilstoši dažādu vecumu grupas skolēnu 

vajadzībām. 
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Jomā „Resursi” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

Pedagoģiskā personāla tālākizglītības 

veicināšana atbilstoši skolas vajadzībām. 

Visi skolotāji apmeklēja tālākizglītības kursus. 

Regulāri tiek organizēti skolas skolotāju pieredzes apmaiņas semināri, praktiskās 

nodarbības, atklātās stundas. 

Telpu, iekārtu un resursu pietiekamības un 

atbilstības skolas izglītības programmai 

noteikšana. 

Novadīta pilnīga telpu, iekārtu un resursu inventarizācija. Reālā situācija 

salīdzināta ar Valsts Izglītības Satura Centra ieteikumiem jauno mācību 

priekšmetu standartu īstenošanai. 

I, II, III stāva labiekārtošana, aktu zāles 

kapitālais remonts. 

Kanalizācijas kapitālais remonts. 

2010. gadā veikti skolas ēkas renovācijas darbi. 

I, II un III stāvā veikts kosmētiskais remonts, aktu zālē veikts kapitālais remonts. 

Kanalizācijas sistēmā ir veikts kapitālais remonts. 

2014. gadā ir izveidotas telpas pirmsskolai un rotaļlaukums pie skolas. 

Skolēnu nodrošinājums ar mācību 

grāmatām pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības standarta realizēšanai. 

Skola visus skolēnus  nodrošina ar mācību grāmatām un darba burtnīcām visos 

mācību priekšmetos. 

Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana, 

katru skolas kabinetu nodrošinājums ar 

datoru un interneta pieslēgumu. 

Visi kabineti ir aprīkoti ar interneta pieslēgumu, ir nodrošināti ar datoriem. 

Valodu kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm. 
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Jomā „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” skolas darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti: 

 

Izvirzītās prioritātes Sasniegtais 

e-vides sistēmu izmantošana skolas darba 

optimizācijā 

No 2012./2013.m.g. skola izmanto e-klase. 

Sadarbības pilnveidošana ar pašvaldību, 

Izglītības un Zinātnes Ministriju. 

Informācijas plūsmas pilnveidošana. 

Pēc izmaiņām valsts pārvaldes institūciju un Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta darba organizācijā informācijas plūsma galvenokārt norit ar 

elektroniskā pasta palīdzību. 

Skolā ir persona, kas atbild par elektroniskā pasta informācijas aktualizēšanu. 

Skolas darbu reglamentējošo dokumentu 

atbilstības likumu prasībām nodrošināšana. 

Visi skolas iekšējie normatīvie akti ir pārstrādāti atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem. 

Skolā ir persona, kas informē vadību un pedagoģisko padomi par jaunumiem 

ārējos normatīvajos aktos.  

Skolas pašvērtējuma veidošana un attīstības 

plāna veidošana. 

Skolas pašvērtējuma veikšanā un attīstības plāna veidošanā ar anketēšanas 

palīdzību iesaistīti 447 skolēni, 650 vecāki un visi pedagoģiskie darbinieki. 

Metodiskās komisijas pedagoģiskajā padomē izvērtēja skolas darbību un izteica 

priekšlikumus skolas attīstības plānam turpmākajiem gadiem.  

Skolas padome un skolēnu pašpārvalde izteica savu skolas darba izvērtējumu un 

priekšlikumus attīstības plānam. 
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Skolas attīstības prioritātes 

Skolas darbības 

pamatjomas 

2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. 2017./2018.m.g. 2018./2019.m.g. 

1. Mācību saturs Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības 

programmas pilnveide. 

 Vispārējās vidējās 

izglītības programmu 

satura analīze un 

pilnveide. 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 Vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošana. 

Pārbaudes darbu 

vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošana. 

 

3. Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumu 

dinamikas analīze valodu 

priekšmetos. 

 Skolēnu sasniegumu 

dinamikas analīze eksakto 

un dabaszinību jomas 

priekšmetos. 

 

4. Atbalsts skolēniem Karjeras izglītības sistēmas 

novērtēšana un tālākās 

attīstības noteikšana. 

 

Skolas atbalsta personāla 

kvalitatīvas darbības 

nodrošināšana. 

 Interešu izglītības 

lomas palielināšana 

vispusīgas skolēna 

attīstības 

nodrošināšanā. 

5. Skolas vide Labvēlīgas sadarbības vides 

nodrošināšana. 

   

6. Resursi   Skolas sporta laukuma 

labiekārtošana 

Materiāli tehniskās bāzes 

modernizēšana  

Skolas apkārtnes 

labiekārtošana. 

7. Skolas darba 

organizācija, vadība 

un kvalitātes 

nodrošināšana 

 e-vides sistēmu 

izmantošana skolas darba 

optimizācijā. 

 Skolas attīstības plāna 

izvērtēšana un 

korekciju veikšana un 

tālākā plānošana. 
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2015./2016.m.g. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmās pilnveide 

Mērķis Kvalitatīvi realizēt  mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Visos mācību grupas ir izstrādāti un analizēti rotaļnodarbību plāni; 

• Visi pirmsskolas skolotāji apmeklē profesionālas pilnveides kursus;  

• Visi rotaļnodarbību plāni pilnveidoti. 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība 

Apzināt veicamās izmaiņas 

katrās grupas rotaļnodarbību 

plānā 

Pirmsskolas skolotāji 2015. gada augusts. Valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijās , 

izglītības programmas 

paraugs, mācību 

literatūra, metodiskie 

materiāli, pieredze. 

Cilvēkresursi. 

Skolas direktore, direktores 

vietniece pirmsskolas jomā 

Veikt izmaiņas katrās grupas 

rotaļnodarbību plānā. 

Pirmsskolas skolotāji 2015. gada augusts. Cilvēkresursi  Skolas direktore, direktores 

vietniece pirmsskolas jomā 

Apmeklēt profesionālas 

pilnveides kursus 

Pirmsskolas skolotāji 2015./2016.m.g. 

laikā. 

Rīgas izglītības un 

informatīvi metodiskais 

centrs; 

Cilvēkresursi, 

Direktores vietnieki izglītības 

jomā 

Rotaļnodarbību  hospitēšana. Direktores vietniece 

pirmsskolas jomā 

2015./2016.m.g. 

laikā. 

Cilvēkresursi  Skolas direktore 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte  Skolēnu sasniegumu dinamikas analīze valodu priekšmetos 

Mērķis Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšana 

Novērtēšanas kritēriji • Skolai ir skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums, ar to ir iepazīstināti skolēni un 

skolotāji; 

• Katrā klasē, izņemot 12.kl., ir skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites kartes, kuras izmanto 

klašu audzinātāji individuālajam un klases darbam, lai veicinātu skolēnu līdzatbildību mācību 

rezultātos; 

• Augusta pedagoģiskās padomes sēdē klašu audzinātāji ziņo, ko uzrāda individuālo karšu 

rezultātu analīze; 

• Skolā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji visos mācību priekšmetos; 

• Skolotāji veic visu pārbaudes darbus analīzi. 
 

Ieviešanas gaita 

 
Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Iepazīstināt skolēnus ar 

vērtēšanas nolikumu 

Priekšmetu skolotāji 20015.g. 

septembris 

Nolikums  Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Veidot skolēnu mācību 

sasniegumu izaugsmes 

dinamikas uzskaites darba lapu 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

  Skolas direktore 

3. Kontrolēt darba lapu 

aizpildīšanas kvalitāti 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2015.g. decembris, 

2016.g. maijs. 

Skolēni, klašu 

audzinātāji, 

vecāki. 

Skolas direktore 

4. Veikt skolēnu sasniegumu 

individuālo karšu analīzi 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2015.g. decembris, 

2016.g. maijs. 

Skolotāju 

atskaites, e-klase. 

Skolas direktore 

5. Veikt pārbaudes darbu analīzi Priekšmetu skolotāji 2015./2016. mācību gads  Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Karjeras izglītības sistēmas novērtēšana un tālākās attīstības noteikšana. 

Mērķis Turpināt iesākto darbu pie skolēnu iepazīstinašanu ar karjeras iespējam . 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā piedalās karjeras nedēļā; 

• Skolā notiek tikšanas ar augstskolu pārstāvjiem; 

• Skolēni apmeklē izstādes un izņēmumus. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi   Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un pārraudzība 

1. Novērtēt karjeras 

izglītības sistēmu skolā 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2015. gads augusts Aptaujas, anketas 

Cilvēkresursi  

 

Skolas direktore,  

2. Organizēt izstādes un 

uzņēmumu apmeklēšanu.  

Klases audzinātāji 2015./2016. mācību gads Cilvēkresursi  Direktores vietnieki izglītības 

jomā 

3. Informēt skolēnus par 

iespējam mācīties 

augstskolas. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2015./2016. mācību gads Augstskolu pārstāvji, 

Cilvēkresursi 

Skolas direktore 

4. Akcentēt karjeras 

izglītības lomu aicinot 

dažādu nozaru pārstāvjus. 

Skolas atbalsta personāla 

speciālisti 

2015./2016. mācību gads  

 

 

Cilvēkresursi Skolas direktore, direktores 

vietnieki izglītības jomā 

5. Organizēt tikšanas ar 

dažādu augstskolu 

studentiem – skolas 

absolventiem.  

Klases audzinātāji. 2015./2016. mācību gads  

 

 Direktores vietnieki izglītības 

jomā 

6. Karjeras izglītību integrēt 

mācību priekšmetu 

stundās 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2015./2016. mācību gads  

 

 

 Skolas direktore 
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Pamatjoma Skolas vide 

Prioritāte  Labvēlīgas sadarbības vides nodrošināšana 

Mērķis  Skolas vides pilnveidošana 

Novērtēšanas kritēriji • Izglītojamie, pedagogi un vecāki zina un ievēro iekšējās kartības noteikumu prasības ; 

• Skola sekmē labas attiecības starp skolas darbiniekiem izglītojamiem un vecākiem; 

• Skolēnu padomē darbojas aktīvi izglītojamie, kuri sadarbība ar skolas vadību veido skolas politiku. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Regulāri informēt 

skolēnus un vecākus par 

iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošanu. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā, klašu 

audzinātāji 

2015./2016.m.g Cilvēkresursi, kārtības 

noteikumi. 

Skolas direktore 

2. Organizēt izglītojamiem 

nodarbības drošības un 

kultūras uzvedības 

jautājumos pa klašu 

grupām. 

Sociālais pedagogs, klašu 

audzinātāji 

2015./2016.m.g II semestrs Cilvēkresursi,  Direktores vietniece 

izglītības jomā 

3. Iesaistīt Skolēnu padomi 

skolas vides saglabāšana 

un pilnveidošana. 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2015./2016.m.g Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Skolas direktore 

4. Informēt personālu par 

darba kārtības 

noteikumiem, tiesībām un 

pienākumiem 

Direktores vietniece 

izglītības jomā 

2015./2016.m.g Cilvēkresursi Skolas direktore 
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2016./2017.m.g 

Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte  Vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 

Mērķis Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu objektīva vērtēšana 

Novērtēšanas kritēriji • Skolai ir izstrādāts un tiek pilnveidots Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums; 

• Metodiskas komisijas analizē gada sākuma un beigu pārbaudes darbus, to rezultātus; 

• Skolēniem ir iespēja strādāt papildus uzdevumus, tiem ir atbilstoši vērtēšanas kritēriji; 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolēnu iepazīstināšana ar 

vērtēšanas kritērijiem. 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

Mācību gadu sākums Cilvēkresursi  Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Skolēnu iepazīstināšana ar 

pārbaudes darbu grafiku. 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

I un II semestra sākumā. Cilvēkresursi  Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Vērtēšanas kritēriju 

korekcija. 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmeta skolotāji 

2016./2017.  mācību gads Cilvēkresursi  Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Skolēnu vecāku 

iepazīstināšana par skolēnu 

sasniegumiem, pārbaudes 

darbu un  kavējumiem e-

veidā. 

Klases audzinātāji 2016./2017.  mācību gads Cilvēkresursi 

Datortehnika  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

5. Veikt pārbaudes darbu 

analīzi 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

2016./2017.  mācību gads Cilvēkresursi 

Datortehnika  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Skolas atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana. 

Mērķis Turpināt iesākto darbu pie skolas atbalsta personāla sadarbības ar vecākiem un skolēniem. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā ir izveidota atbalsta personāla komisija; 

• Skolas atbalsta personāls tiek iesaistīts problēmsituāciju risināšanā skolā; 

• Skolas atbalsta personāls nodrošina vajadzīgo palīdzību skolēniem, vecākiem un klašu audzinātājiem; 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi   Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolas atbalsta personāls 

regulāri veic skolēnu 

aptauju. 

Skolas psihologs, sociālais 

pedagogs 

2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi  

Projekts „Veselīgs 

rīdzinieks- veselā Rīgā” 

Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Skolēniem, skolotājiem un 

vecākiem ir iespēja 

konsultēties ar sev 

vajadzīgo skolas atbalsta 

personāla speciālistu. 

Skolas atbalsta personāla 

speciālisti 

2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi  Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Nodrošināt vajadzīgo 

palīdzību klašu 

audzinātājiem darbā. 

Skolas atbalsta personāla 

speciālisti 

2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Palīdzēt risināt 

problēmsituāciju skolā. 

Skolas atbalsta personāla 

speciālisti 

2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

5. Regulāri informēt 

skolotājus, skolēnus un 

vecākus par atbalsta 

personāla esamību un tā 

funkcijām skolā. 

Skolas atbalsta personāla 

speciālisti 

2016./2017. mācību gads Cilvēkresursi Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma  Resursi  

Prioritāte  Skolas sporta laukuma labiekārtošana 

Mērķis  Sakārtot sporta laukumu un uzlabot apstākļus sporta nodarbībām.  

Novērtēšanas kritēriji • Sakārtots sporta laukums. 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Sagatavot pieprasījumu par 

sporta laukuma  

labiekārtošanu 

Skolas direktore 2016./2017. mācību gads Skolas dokumentācija, 

Vēstules 

Skolas direktore 

2. Prasīt finansējumu RD 

atbildīgajam personām 

Skolas direktore    

3. Veiksmes gadījumā uzsākt 

sporta laukuma  

labiekārtošanu 

Skolas direktore 2016./2017. mācību gads RD Skolas direktore 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  E-vides sistēmu izmantošana skolas darba optimizācijā. 

Mērķis  Efektīva e-vides sistēmu izmantošana skolas darbā. 

Novērtēšanas kritēriji • Ērta, lietotājam pārskatāma vide skolas elektronisko dokumentu lietošanai un uzglabāšanai; 

• Ērta, lietotājam pārskatāma, skolas web-lapa www.r80vs.lv; 

• Skolas web-lapā regulāri atjaunota; 

• Skolas darbinieki atbilstoši kompetencei izmanto Rīgas pašvaldības elektroniskās pārvaldes sistēmas; 

• Automatizēta skolēnu kavējumu elektroniskā uzskaites sistēma; 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Modernizēt struktūru skolas 

elektronisko dokumentu 

uzglabāšanai un lietošanai. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Katru mācību gadu Skolas serveris Skolas direktore 

2. Modernizēt un regulāri 

papildināt skolas mājas lapu 

ar aktuālo informāciju. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Katru mācību gadu Skolas serveris Skolas direktore 

3. Apgūt un sniegt atbalstu 

skolas darbiniekiem, kuri ir 

Rīgas pašvaldības 

elektronisko pārvalžu 

sistēmu lietotāji. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi  Skolas direktore 

4. Rīkot dažādus pasākumus 

skolotājiem, vecākiem. 

Skolēnu motivācijas 

paaugstināšana 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi Skolas direktore 

 

 

 

 

 

2017./2018.m.g. 

http://www.r80vs.lv/
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Pamatjoma Mācību saturs 

Prioritāte Vispārējas vidējās izglītības mazākumtautību programmu satura analīze un pilnveide 

Mērķis Kvalitatīvāk realizēt  vispārējas vidējās izglītības mazākumtautību programmas. 

Novērtēšanas 

kritēriji 

• Visos mācību priekšmetos ir izstrādāti kalendāri tematiskie plāni; 

• Visos mācību priekšmetos ir detalizēti vērtēšanas pamatprincipi,  

• Mācību priekšmetu standartu izpildi kontrolē Metodiskā komisija. 

• Skola nodrošināta ar atbilstošiem mācību līdzekļiem 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un pārraudzība 

1. Izvērtēt mācību satura 

apguves plānus atbilstoši 

mācību priekšmetu 

standartiem. 

Metodisko komisiju 

vadītāji. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

2017.gada augusts Standarts, mācību 

priekšmetu paraugi, 

mācību literatūra, 

metodiskie materiāli, 

pieredze. 

Cilvēkresursi. 

Skolas direktore, direktores vietniece 

pirmsskolas jomā 

2. Pilnveidot mācību satura 

apguves plānus atbilstoši 

mācību priekšmetu 

standartiem . 

Metodisko komisiju 

vadītāji  

Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Augusts 2015.g. Cilvēkresursi  Direktores vietnieki izglītības jomā 

3. Iepazīstināt ar katra mācību 

priekšmetu saturu un 

vērtēšanas kartību. 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

2017.gada 

septembris 

Cilvēkresursi  Direktores vietnieki izglītības jomā 

4. Nodarbību hospitēšana. Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2017./2018.m.g. 

laikā 

Cilvēkresursi  Skolas direktore 

5. Apkopot informāciju par 

nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem. Papildināt skolas 

bibliotēkas fondu ar jaunāko 

mācību un metodisko 

literatūru. 

MK vadītāji,  

skolas bibliotekāri 

Katru mācību gadu Skolas budžets Skolas direktore, direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Mācīšana un mācīšanās 

Prioritāte  Pārbaudes darbu vērtēšanas sistēmas pilnveidošana 

Mērķis Uzlabot pārbaudes darbu saturisko kvalitāti un veicināt to dažādību 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā ir pārbaudes darbu grafiks; 

• Skolā ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji visos mācību priekšmetos; 

• Skolotāji veic visu pārbaudes darbus analīzi. 
 

Ieviešanas gaita 

 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolēnu iepazīstināšana ar 

vērtēšanas kritērijiem. 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

Mācību gadu sākums Cilvēkresursi  Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Skolēnu iepazīstināšana ar 

pārbaudes darbu grafiku. 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

I un II semestra sākumā. Cilvēkresursi  Skolas direktore, 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Vērtēšanas kritēriju 

korekcija. 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmeta skolotāji 

2017./2018.  mācību gads Cilvēkresursi  Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Skolēnu vecāku 

iepazīstināšana par skolēnu 

sasniegumiem, pārbaudes 

darbiem un  kavējumiem e-

veidā. 

Klases audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji 

2017./2018.  mācību gads Cilvēkresursi 

Datortehnika  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

5. Veikt pārbaudes darbu 

analīzi 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

2017./2018.  mācību gads Cilvēkresursi 

Datortehnika  

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Skolēnu sasniegumi 

Prioritāte  Skolēnu sasniegumu dinamikas analīze eksākto un dabaszinību jomas. 

Mērķis  Veidot skolēnu sasniegumu dinamiku datu bāzē apgūstot eksākto un dabaszinību jomas. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolā analizē statistiku par izglītojamo sasniegumiem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos; 

• Izveidota datu bāze par izglītojamo mācību sasniegumiem un izvērtēta esošā kārtība izglītojamo 

sasniegumu uzskaitē un analīzē mācību gada laikā. 

• Pilnveidotas izglītojamo individuālās izaugsmes uzskaites formas. 

• Pedagogi regulāri informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem. 

• Analīzes rezultātus izmanto izglītības kvalitātes uzlabošanai 

 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Analizēt katras klases izglītojamo 

sasniegumus mācību priekšmetos 

pēc apguves līmeņiem, prognozēt 

mācību sasniegumu uzlabošanu. 

Metodisko komisiju vadītāji, 

mācību priekšmeta skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Pilnveidot individuālās uzskaites 

kartes izglītojamiem. 

Metodisko komisiju vadītāji, 

mācību priekšmeta skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Skolas direktore 

3. Metodiskajās komisijās analizēt 

izglītojamo sasniegumus semestrī un 

mācību gada beigas, valsts 

pārbaudes darbos. 

Metodisko komisiju vadītāji, 

mācību priekšmeta skolotāji 

2017./2018.m.g. Cilvēkresursi  Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

4. Veikt izglītojamo valsts pārbaudes 

darbu rezultātu salīdzinošo analīzi. 

Direktores vietnieki izglītības 

jomā 

2018.gada jūnijs. Cilvēkresursi, 

datortehnika 

Skolas direktore 
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Pamatjoma  Resursi  

Prioritāte  Materiāli tehniskās bāzes paplašināšana.  

Mērķis  1) Papildināt un modernizēt skolas datortehniku; 

2) Veicināt esošo IT optimālu izmantošanu; 

Novērtēšanas kritēriji • Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze; 

• Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu īstenošanai; 

• Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību; 

 
Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Apkopot informāciju par 

nepieciešamas tehnikas 

iegādi un modernizēšanu. 

Direktores vietniece saimn. 

darbā 

2017. gada maijs Aptaujas. Cilvēkresursi Skolas direktore 

2. Iegādāties jaunus datorus 

mācību priekšmetu apguvei 

mācību kabinetos. 

Direktores vietniece saimn. 

darbā 

2017./2018. mācību gads. Skolas budžets Skolas direktore 

3. Kontrolēt ka skolotāji 

apmeklē kursus par 

modernajām informācijas 

tehnoloģijām.. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā. 

2017./2018. mācību gads. Rīgas izglītības un 

informatīvi metodiskais 

centrs. 

 Cilvēkresursi  

Skolas direktore 

4. Veikt sākumskolas mācību 

kabinetu un rekreācijas zonas 

remontu un iekārtošanu 

Direktores vietniece saimn. 

darbā 

 

2017./2018. mācību gads.

   

Skolas budžets Skolas direktore 
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2018./2019.m.g. 

Pamatjoma Atbalsts skolēniem 

Prioritāte Interešu izglītības lomas palielināšana, vispusīgas skolēna attīstības nodrošināšanā. 

Mērķis Skolēnu intereses palielināšana.  

Novērtēšanas kritēriji • Skolā ir dažādi interešu izglītības pulciņi; 

• Skolā izvērtē un pilnveido interešu izglītības pulciņu darbību; 

• Pilnveido interešu izglītības programmas 

• Skolēni un vecāki informēti par pulciņu darbību; 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi   Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Izvērtēt interešu izglītības 

programmas 

Interešu izglītības skolotāji, 

Klases audzinātāji 

2018. gads maijs, jūnijs Programmas, aptaujas. 

Cilvēkresursi 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2. Pilnveidot interešu 

izglītības programmas 

Interešu izglītības skolotāji 2018. gads augusts Programmas, aptaujas. 

Cilvēkresursi 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

3. Sastādīt interešu izglītības 

nodarbības grafiku 

direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2018. gads septembris Stundu saraksts. 

Cilvēkresursi 

Skolas direktore  

4. Regulāri informēt  

skolēnus un vecākus par 

pulciņiem un to darbību  

skolā.. 

Interešu izglītības skolotāji, 

Klases audzinātāji 

2018./2019. mācību gada 

laikā 

Cilvēkresursi Direktores vietnieki 

izglītības jomā 
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Pamatjoma Resursi 

Prioritāte  Skolas apkārtnes labiekārtošana.  

Mērķis  Turpināt skolas apkārtnes labiekārtošanu. 

Novērtēšanas kritēriji • Skolas teritorija ir tīra, iekārtota un sakopta; 

• Skolēni piedalījās skolas apkārtnes labiekārtošanā un tīrības uzturēšanā. 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi  Atbildīgais  Laiks  Resursi  Kontrole un 

pārraudzība 

1. Skolas apkārtnes 

labiekārtošana. 

Direktores vietniece saimn. 

darbā, klašu audzinātāji 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Skolas direktore 

2. Skolas apkārtnes 

apzaļumošana. 

Direktores vietniece saimn. 

darbā, klašu audzinātāji 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Skolas direktore 

3. Skolēnu iesaistīšana 

skolas teritorijas 

sakopšanā. Piedalīšanās 

Lielajās talkās. apvienot, 

konkretizēt 

Direktores vietniece saimn. 

darbā, klašu audzinātāji 

Katru mācību gadu Cilvēkresursi, skolas 

budžets 

Skolas direktore 
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Pamatjoma  Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte  Skolas attīstības plāna izvērtēšana un korekciju veikšana, tālākā plānošana 

Mērķis  Izvērtēt padarīto un plānot skolas tālāko attīstību. 

Novērtēšanas kritēriji • Anketas 

• Metodisko Komisiju vērtējumi 

• Skolotāju pašvērtējumi 

• Skolas pašvērtējuma ziņojums 

• Skolēnu pašpārvaldes  sēžu protokoli par ieteikumiem skolas darba uzlabošanai; 

• Skolas padomes sēžu protokoli; 

Ieviešanas gaita 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Organizēt kolektīva   

sapulci – atskaiti par 

iepriekšējo periodu 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā  

2018.g. 

augusts 

Skolotāji un skolas 

speciālisti 

Skolas direktore 

2. Noteikt skolas tālākās 

attīstības prioritātes 

MK vadītāji 

Skolas padome  

2018.g. 

rudens  

Skolotāji un skolas 

speciālisti 

Skolas direktore  

3. Konkretizēt skolas 

darbības  mērķus un 

uzdevumus 

Skolas padome un 

administrācija 

2019.gada janvāris Anketu un sapulču 

materiāli 

Skolas direktore 

4. Izsdtrādat attīstības 

plāna projektu 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2019. gada februāris  Skolas direktore 

5. Organizēt skolas 

attīstības plāna 

apspriešanu kolektīva. 

Direktores vietnieki 

izglītības jomā 

2019.gada februāris. Skolotāji un skolas 

speciālisti 

Skolas direktore 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – 

direktora vietnieks 

I.Balamovskis 

____.____.20____ 
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