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1. Skolas vispārējais raksturojums

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir viena no nedaudzajām valsts mācību iestādēm,

kuras rašanās iespējamību noteica Latvijas neatkarības atjaunošana. Latvijas valstiskās

neatkarības atjaunošana bija priekšnosacījums Latvijā dzīvojošajiem ukraiņiem, no

kuriem padomju gados daudzi bija zaudējuši dzimto valodu, bija iespēja iegūt

konkurētspējīgu vispārējo vidējo izglītību, paralēli apzinot savas etniskās dzimtenes

valodu, vēsturi, kultūru un tradīcijas.

Rīgas Ukraiņu skola ir izveidota 1989.gadā kā svētdienas skola, bet kā

vidusskola tā dibināta 1991.gada 1.septembrī. Sākotnēji tā atradās Rīgas Centra rajonā

Tērbatas ielā un sāka savu darbību ar 45 skolēniem. Pirmajā pastāvēšanas gadā skolā

tika izveidotas trīs pirmās klases, kur katrā klasē bija 15 skolēni.  Skola sāka veidoties

un attīstīties līdz 2003.gada jūnijā Rīgas Ukraiņu vidusskolai bija pirmais vidusskolas

izlaidums.

Skolēnu skaitam palielinoties skolai pietrūka mācību telpas. Ar skolas kolektīva

un ukraiņu biedrības palīdzību, tika panākts skolas izvirzītais mērķis un

1996./1997.m.g. sākumā skola pārcēlās uz  telpām Visvalža ielā 4., bijušās Rīgas

9.vidusskolas ēkā, kura atradās avārijas stāvoklī un bija nepieciešams remonts. Visu šo

laiku skolā līdz 2011.gadam skolēnu brīvlaikos veica remontdarbus, visiem

iespējamiem līdzekļiem.

Skola attīstījās, vajadzēja jaunus, zinošus un tolerantus pedagogus un skolas

aprīkojumu. Mācījām un izaudzinājām savai skolai skolotājus. Meklējām un atradām.

Pirmā nopietnā dāvana no Ukrainas bija datorklase, viena no pirmajām Rīgā.

2011.gadā, atzīmējot skolas pastāvēšanas 20 gadus, Ukrainas oficiālā

delegācija, piedaloties Ukrainas prezidentam V.Janukovičam, skolai uzdāvināja divas

modernas interaktīvās tāfeles ar aprīkojumu, atbilstošas mūsdienu izglītības prasībām.

Jau no pirmajiem skolas pastāvēšanas gadiem skolas vadība apzinājās, ka

nākotnē skolēniem ir jābūt karjeras spējīgiem darba tirgū un jau 1993.gadā mācību

priekšmeti tika apgūti valsts valodā, bet lai saglabātu un attīstītu ukraiņu valodu un

kultūru, skolā tika izveidots ukraiņu priekšmetu bloks „Ukrainistika”, kurā tika iekļauti

tādi mācību priekšmeti – ukraiņu valoda un literatūra, Ukrainas vēsture, tautas mācība,
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ukraiņu kultūras elementi mājturībā, dejās, mūzikā un vizuālā mākslā. Šo priekšmetu

apguvē pamatā izmantojām  Ukraiņu standartus un programmas. Pašlaik skola strādā

pēc Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolotāju izstrādātām, aprobētām un licencētām

programmām un mācību standartiem, sadarbojoties ar ISEC.

1.tab. Ukrainistikas bloks (1.pielikums)

Ukraiņu un latviešu tautas tradīcijas kļuva par skolas tradīciju pamatu.

Lai apgūtu kvalitatīvu latviešu un ukraiņu valodu 1.klases sākumskolas klašu

grupās strādā 2 audzinātāji – latvietis un ukrainis — tas dod iespēju integrēties

Latvijas vidē.

Uzdrīkstoties un kļūdoties (empīriski) nonācām pie bilingvālās apmācības

imersijas — iegremdēšanās metodes valodas apgūšanā – skolā ir radīti vides

nosacījumi valodas apgūšanai, kur skolotājs ir valodas nesējs. Tāpēc skola strādāja

pagarinātās dienas režīmā.

Imersijas metodes pielietošanā savus rezultātus dod arī vasaras nometnes, kuras

skola organizēja, sadarbojoties ar latviešu un mazākumtautību skolām – Jūrmalas

sākumskola „Ābelīte”, Liepkalnes pamatskola, Alojas vidusskola, Svētciema

vidusskola, kā arī starptautiskā nometne Ukrainā, Krimā „Arteks”, ukraiņu valodas

padziļināšanas nometne Ļovā un starptautiskā nometne Odesā.
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No skolas dibināšanas l. klases skolēni apgūst angļu valodu, no 7. klases , pēc

vecāku izvēles, vācu. Esam pārliecināti, ka valoda Rīgas Ukraiņu vidusskolas

skolēniem noteikti nebūs šķērslis, lai realizētu dzīvē ambīcijas sevis izglītošanā un

iekļautos darba tirgū.

Plašas iespējas skolas darbībā paver noslēgtais līgums par sadarbību starp Rīgas

Ukraiņu vidusskolu un Kijevas Nacionālās T. Ševčenko v.n. Universitāti, Ukraiņu

humanitāro liceju un ar Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti. Rīgas Ukraiņu

vidusskola sadarbojas ar Kanādas Alberta universitātes Ukraiņu institūtu un

Saskačevanas izglītības nodaļu Kanādā.

Skola aktīvi iesaistījās un turpina iesaistīties Rīgas, Latvijas, Ukrainas un

Baltijas valstu pasākumos.

Skolas darba ritmu noteica gan Latvijas IZM stratēģija un reformas, gan

ārvalstu viesu lielā interese. Skolu ir apciemojuši tādi augsti viesi kā Eiropas

Savienības augstais komisārs Rolfs Ekeus, Eiropas Padomes komisārs izglītības

jautājumos, Eiropas Savienības cilvēktiesību komisijas pārstāvji, NATO pārstāvji,

vēstnieki Latvijā, Eiropas valstu izglītības darbinieki.

Skolas darbu filmēja Ukrainas, Krievijas, Francijas un Itālijas TV, lai veidotu

metodiskus materiālus mazākumtautību izglītībai.

Skolas darbs ir novērtēts ar Ukrainas ministru kabineta goda rakstu, Latvijas

Republikas un Ukrainas IZM goda rakstiem un prēmijām ir novērtējusi skolotāju

darbu.

Skola ir pašvaldības vispārējas izglītības iestāde, kurā mācību valoda ir latviešu

un ukraiņu, un kura īsteno pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu,

pamatizglītības mazākumtautību programmu, vispārējās vidējās izglītības

vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu.

Skolas prioritāte ir 5-6-gadīgo bērnu apmācības grupa, kas dod iespēju

savlaicīgi sagatavot bērnus mācībām 1.klasē Ukraiņu vidusskolā bilingvālā vidē.

Skolā  tiek  īstenotas  interešu  izglītības  programmas.   Tajās skolēni darbojas

atbilstoši  interesēm  un  izkopj  savus  talantus. Darbojas  vizuālas mākslas studija

„Saules puķe” (vadītāja A.More-Gintere), sākumskolas angļu teātra  pulciņš „Cup to

tea” (vadītāja I.Burova),  tautisko deju kolektīvs „Perlinka” (vadītājs E.Vilkaušs),
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moderno deju grupa „Lagūna” (vadītājs E.Vilkaušs), ukraiņu folkloras pulciņš

(vadītāja B.Jakse), skolas koris „Mrija” (vadītāja A.Fjodorova), vokālais ansamblis

„Ļeļitkas” (vadītāja T.Černova), vokālais ansamblis „Mrija” (vadītāja A.Fjodorova),

modelēšanas un dizaina pulciņš „Leļečenka” (vadītāja M.Miņina), volejbola sekcija

(trenere I.Gogele), sporta rotaļas un spēles (vadītājs J.Simonovs).

 Interešu izglītības  programmu  piedāvājumā  tiek  veiktas  korekcijas

atbilstoši  skolēnu  vēlmēm  un interesēm. Visi pulciņu dalībnieki regulāri piedalās

skolas, Rīgas pilsētas un valsts mēroga kultūras un sporta pasākumos. Piemēram,

mazākumtautību kolektīvu festivālos Latvijas reģionos, dažādos Latvijas mēroga un

skolas integrācijas projektos. Ukrainas vēstniecības Latvijā un Ukrainas diasporas

aktivitātēs.

Skolas interešu izglītības kolektīvu dalībnieki ir Latvijas, Ukrainas un citu

valstu starptautisko festivālu un konkursu laureāti un diplomandi.

Mūsu skolas vērtība ir  ne tikai nopietnais un rezultatīvais mācību darbs, bet

arī skolas gars, kuru veido tradicionālie skolas  pasākumi, piemēram, „Zinību diena”

„Skolotāju diena”, „Soročinas gadatirgus”, „Simtā diena skolā”, „Ābeces svētki”,

„Svētā Nikolaja diena”, „Ziemassvētku jampadracis skolas pagalmā”, „Pareizticīgo

ziemassvētki”, „Ukraiņu un latviešu romances vakars”, mācību priekšmetu radošās un

kreatīvās nedēļas, „Žetona vakars”, izlaiduma balle, absolventu salidojums, vecāku

balles, literāri poētiskās studijas dalībnieku izdevums „Džereļce” (Avotiņš), un

individuāli mūsu skolēnu dzejas krājumi.

Rīgas Ukraiņu vidusskola ir vienīgā šāda tipa valsts skola Latvijā un Baltijas

valstīs. Latvijas izglītības vēsturē Rīgas Ukraiņu vidusskola ir izveidota pirmo reizi,

tāpēc skola mācību un audzināšanas darbā izmanto Latvijas izglītības iestāžu,

Ukrainas un citu valstu Ukraiņu izglītības pieredzi.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas bibliotēka ir vienīgā Latvijā ar plašu mācību,

metodisko un daiļliteratūras fondu ukraiņu valodā, kurš brīvi pieejams Latvijas

ukraiņu kopienai un visiem interesentiem.

Par aktīvo darbību Latvijas un Ukrainas valstu un institūciju sabiedriskajā

dzīvē skola ir apbalvota ar Latvijas IZM, Ukrainas IZM, Rīgas domes, Ukrainas

ministru kabineta un Ukrainas prezidenta atzinības rakstiem un goda diplomiem.
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No skolas dibināšanas brīža par tās direktori strādā Lidija Kravčenko. Par savu

mērķi direktore uzskata: "Dot bērniem iespēju iegūt konkurentspējīgu izglītību un

attīstīt radošās spējas caur daudzvalodību un toleranci”.

Mēdz teikt: "Laba skola ir tā, kurai ir senas sienas", lai arī Ukraiņu vidusskola

ir jauna laika produkts, - mēs viennozīmīgi esam izvēlējušies nevis supermodernu,

domātu acumirklīgam efektam, bet orientētu uz skolēnu izglītošanu klasiskā garā

skolu. Esam pārliecināti, ka tieši tādas zināšanas mūsu bērniem palīdzēs orientēties un

atrast sevi, savu vietu šajā tik sarežģītajā, daudzveidīgajā, vispārējās globalizācijas

ietvertajā pasaulē.

Skolas direktore Lidija Kravčenko par aktīvu dalību Latvijas un Ukrainas

valstu institūciju darbā un ieguldījumu abu valstu attiecību un izglītības pilnveidošanā

un attīstībā ir apbalvota ar Latvijas valsts IV pakāpes Atzinības krustu,  Latvijas IZM

un Latvijas Ministru kabineta atzinības rakstiem un goda diplomiem un vienu no

augstākajiem Ukrainas valsts apbalvojumiem Kņazienes Olgas II, III pakāpes

ordeņiem, ir Ukrainas izglītības teicamniece.

Arī skolotāji A.Stepanova, I.Krūze, E.Vilkaušs, L.Lotoca ir Ukrainas izglītības

teicamnieki. Skolotājs E.Vilkaušs apbalvots ar Latvijas IZM ministra goda diplomu

par ārpusklases darbu. Skolotāja A.Stepanova apbalvota ar Latvijas prezidenta goda

diplomu “ Labākais gada skolotājs”.

Varam lepoties, ka mūsu skolas darba pieredze un prakse izpētīta un

atspoguļota zinātniskajos darbos un disertācijās, piemēram pedagoģijā, logopēdijā,

bibliotekārzinātnē, mākslā, sociālajā pedagoģijā, filoloģijā. Bakalaura darbi – 5,

maģistra darbi – 6, zinātņu doktora darbs – 1. Skolas skolotājs J.Sadlovskis uz skolas

bāzes ir sagatavojis un izdevis latviešu – ukraiņu sarunu vārdnīcu un pārtulkojis un

izdevis latviešu tautas dainas ukraiņu valodā.

Skolas absolventi iegūst augstāko izglītību un strādā dažādās profesionālās

nozarēs. Mūsu bijušie audzēkņi strādā Latvijas labā kā diplomātisko korpusu pārstāvji.

1994., 2000. un 2006. gadā skola tika akreditēta ar augstāko novērtējumu uz

sešiem gadiem. 2001.gadā skola atzīmēja vidusskolas pastāvēšanas 10 gadus ar plašu

darba atskaites koncertu Rīgas Kongresu namā, bet pirmais vidusskolas izlaidums

notika LU Lielajā aulā.
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2011.gada vasarā Rīgas Ukraiņu vidusskolas kolektīvs  uz renovācijas laiku

pārcēlās uz Rīgas 99.vidusskolu Tallinas ielā 57., un 2011./2012.mācību gadu uzsāka

svešās telpās un svešā vidē, kas radīja trauksmi vecākos, vai atgriezīsimies atpakaļ

savā skolā, daži vecāki pārcēla savus bērnus uz skolām tuvāk dzīvesvietai. Pēdējo

gadu ekonomiskais stāvoklis Latvijā ir par iemeslu, kādēļ ģimenes ar bērniem pārceļas

uz dzīvi ārzemēs, ar cerību kādreiz atgriezties mājās.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas budžetu sastāda valsts un Rīgas pilsētas

pašvaldības finansējums,  kurš nodrošina komunālos maksājumus, skolas tekošos

remonta darbus, darbinieku algas, mācību grāmatu, mācību līdzekļu un materiālu

iegādi.

Katra gada budžeta tāmi veido saskaņā ar attīstības prioritātēm un

piešķirtajiem līdzekļiem, konsultējoties ar skolas darbiniekiem, vecākiem un

skolēniem, kā arī daļu no budžeta nopelnām izīrējot skolas telpas.

Savu 20 gadu jubileju Rīgas Ukraiņu vidusskola atzīmēja ar vērienīgu

renovācijas darbu pabeigšanu. No 2012.gada janvāra skolēni turpina mācības jaunā,

skaistā, mūsdienām atbilstošā drošā un skaistā vidē. Ceram un darīsim visu iespējamo,

lai atgrieztu atpakaļ uz mūsu skolu aizbraukušos skolēnus. Popularizēsim skolu tā, lai

skolēnu skaits katru gadu pieaugtu. Izveidotais pirmsskolas izglītības centrs dos

iespēju šo mērķu realizēšanai. 2011.gada septembrī mācības pirmsskolas izglītības

grupā uzsāka 13 bērni, bet pašlaik ir tendence, ka pirmsskolas izglītības programmā

vecāki vēlas, lai viņu bērni uzsāk  mācības no trīs gadu vecuma. Uz pašreizējo brīdi ir

izveidojusies rinda.

2.tab. Pirmsskolas skolēnu kustība (2.pielikums).

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.
17 10 17

2011./2012.mācību gadā mācības uzsāka pirmsskolas izglītības grupā 17

skolēni, 1.-9.klasēs 148 skolēni, 10.-12.klasēs 57 skolēni.

3.tab. 1.- 12.kl. skolēnu kustība (3.pielikums).

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.
231 215 205

Skola ir atvērta jebkuras tautības bērniem, tāpēc pie mums mācās gan ukraiņu,
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gan krievu, gan latviešu, gan citu tautību bērni.

4.tab. Izglītojamo tautība (4.pielikums).

Tautība Skaits %
1 Ukraiņi 41%
2 Latvieši 14%
3 Jauktās (ukraiņi-citi) 40%
4 Poļi 1%
5 Lietuvieši 1%
6 Baltkrievi 1%
7 Armēņi 1%
8 un citi 1%

Skolā strādā 30 pedagoģiskie darbinieki, no tiem ar augstāko pedagoģisko

izglītību  93 % pedagogi (piešķirts maģistra grāds 30 %, piešķirts doktora grāds 3 %),

ar vidējā izglītību un turpina mācības augstskolā 17 % pedagogu, apguvuši otro

augstāko izglītību  7 % pedagogu.

5. tab. Pedagogu izglītība 2011./2012. (5.pielikums).

Pedagogu izglītība Skaits
% no

kopskaita
Augstākā pedagoģiskā 28 93
Māģistra grāds 9 30
Doktora grāds 1 3
Otra augstākā izglītība 5 17
Turpina iegūt augst.izglītību 2 7
Kopējais pedagogu skaits 30

Pedagogu izglītības līmenis pilnībā atbilst IZM prasībām.

Skolotāji skolēniem sniedz ne tikai zināšanas ikdienas mācību darbā, bet arī labi

sagatavo dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos valsts un starptautiskā

līmenī, vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, sagatavo zinātniskajām

konferencēm Rīgas pilsētā un valstī. Pedagogu darba kvalitāti apliecina skolēnu

augstie mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos.  Pēdējo  trīs  gadu  laikā  daudzi

skolotāji  iesaistījušies  ESF projektos. Pedagogu darbs augsti novērtēts valsts un

pašvaldības līmenī.

Skolas sociālo vidi var uzskatīt par labvēlīgu. Skola nodrošina sociālo

palīdzību bērniem un viņu vecākiem, ja tas ir nepieciešams. Skolā strādā sociālais

pedagogs, psihologs, medicīnas darbinieks un logopēds ar mērķi pilnveidot darbu ar

skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. Paredzēts nodrošināt atbalsta grupu arī ar

speciālo pedagogu. Skolas administrācijai un klases audzinātājiem ir izveidojusies
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cieša sadarbība ar skolas atbalsta personālu. Skola sadarbojas ar visām valsts atbalsta

institūcijām, kas atbild par bērnu sociālo, korekcijas un likumsargājošo darbu.

Par labvēlīgu darba vidi liecina tas, ka izmaiņas kolektīvā ik gadu ir nelielas.

Harmonisku skolotāju  paaudžu  maiņas  norisi  un  jauno pedagogu iekļaušanos

kolektīvā sekmē  mūsu  skolas skolotāju – mentoru darbs un pārdomāta karjeras

izglītības organizēšana skolā. Skolā strādā mūsu absolventi.  Skolotāju kolektīva

lielāko daļu veido pedagogi vecumā no 40 līdz 59 gadiem (50 %), otra lielākā grupa ir

skolotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem (34%), 5 skolotāji, tas ir 16%, ir vecumā virs

60 gadiem.

6.tab. Pedagogu vecums (6.pielikums)

Vecuma
robežas Skaits

% no
kopskaita

līdz 29 gadiem 5 17
30-39 gadi 5 17
40-49 gadi 7 23
50-59 gadi 8 27
60-69 gadi 4 13
70-vecāki gadi 1 3

2. Skolas darbības pamatmērķi

(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un to īstenošanas rezultāti)

Rīgas Ukraiņu vidusskolas  pamatmērķis  ir  nodrošināt  izglītojamiem

iespējas  apgūt   zināšanu,  prasmju  un  attieksmju  kopumu,  kas  nepieciešams

izglītības turpināšanai,  pilsoniskai  līdzdalībai  un  sociālai  integrācijai,

nodarbinātībai  un  personiskai izaugsmei un attīstībai

Ceļot nacionālo pašapziņu, saglabāt un attīstīt savu mentalitāti, kultūru un

tradīcijas, apgūt ukraiņu valodu un literatūru, kultūras pamatus, Ukrainas un pasaules

vēsturi.

 Sekmēt svešvalodu apguvi no agrīna vecuma, veicināt daudzvalodību. Veidot

izglītojamā  prasmi  patstāvīgi  mācīties  un  pilnveidoties,  motivēt  mūžizglītībai  un

apzinātai karjerai. Rosināt izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību
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Veidot tādu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas

nodrošina katram skolēnam iespēju kļūt par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, uzņēmīgu,

iniciatīvas bagātu, radošu un atbildīgu personību ar Latvijas, Eiropas Savienības

piederības un pilsonības apziņu.

Pamat
joma

Skolas darba
prioritāte Sasniegtais rezultāts

Mācību
saturs

1. Turpināt īstenot
pamatizglītības un
vispārējās vidējās
izglītības programmas un
standartu ieviešanu visos
mācību priekšmetos un
jauno mācību līdzekļu
aprobēšanu dabaszinību
bloka priekšmetos un
latviešu valodā un
literatūrā.

2. Nodrošināt latviešu
valodas kā valsts valodas
apzinātu apgūšanu,
sekmēt skolēnos savas
valsts piederības apziņu,
kā arī aktīvu vēlēšanos
darboties Latvijas labā.

3. Nodrošināt svešvalodu,
dzimtās valodas
(ukraiņu), Eiropas tautu
kultūru elementu un
pasaules kultūras
mantojuma apgūšanu.

4. Izstrādāt mācību līdzekļus
,,Ukrainistikas” bloka
priekšmetu mācību
procesa realizācijai.

5.Nodrošināt ukraiņu
kultūras tradīciju un etnisko
saikņu saglabāšanu,
attīstīšanu un ukraiņu
literārās valodas apgūšanu.

- Skolotāji ir iepazinušies ar
pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības un vidējās
izglītības standartu, kas tiek
īstenoti mācību darbā.

- Pirmsskolas un sākumskolas
skolotāji izstrādājuši un
adaptējuši metodiskos ieteikumus
atbilstoši pirmsskolas un
sākumskolas izglītojamo
vecumposmam, lai nodrošinātu
ukraiņu valodas pēctecīgu apguvi.

- Lai veiksmīgi  īstenotu standartus
mācību procesā, skolotāji savos
portfolio ir sagatavojuši mācību
programmas, kas ir apstiprinātas
ar skolas direktores rīkojumu un
stundu tematiskos plānojumus,
kas ir saskaņoti ar direktores
vietnieku mācību darbā.

- Apzināta un izvērtēta pirmskolas
un sākumskolas metodiskās
komisijas rīcībā esošā materiālā
un metodiskā bāze, pedagoģiskā
pieredze skolēnu apkārtnes
mācības, dabaszinību un sociālo
zinību prasmju un iemaņu
apgūšanā.

- Aprobēti un izvēlēti skolai
piemērotākie mācību līdzekļi
dabaszinībās, matemātikā, fizikā,
ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā.

- Visās metodiskajās komisijās
pieredzējušie skolotāji sniedz
metodisku atbalstu mazāk
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pieredzējušiem skolotājiem jauno
mācību līdzekļu izvēlē un
aprobācijā un mācību priekšmetu
standartu prasību apguvē.

- Izstrādāti un sistematizēti skolas
pārbaudes darbi  un valsts
pārbaudes darbi 3.,6.,9.,12.klasēm
ukraiņu valodā  un literatūrā .

- Izstrādāts un aprobēts Ukrainas
vēstures standarts.

- Skolā tiek nodrošināta pēctecība
mācību vielas apguvē.

- Mācību darbs ir veidots tā, lai
tiktu nodrošināta latviešu valodas,
kā valsts valodas, ukraiņu valodas
un svešvalodu apzināta apgūšana,
lai skolēns sekmīgi varētu iestāties
jebkurā augstskolā Latvijā,
Eiropā, Ukrainā un piederīgi
justos Latvijas valstij.

Mācīšana un
mācīšanās

1. Izvēlēties skolai aktuālas
izglītošanas un
audzināšanas darba
formas un metodes.

2. Motivācijas veicināšana
mācīties, akcentējot
pašanalīzes nozīmi
rezultātu izvērtēšanā.

3. Sadarboties ar skolēnu
vecākiem (aizbildņiem),
lai nodrošinātu vispārējās
pamatizglītības ieguvi
visiem skolas skolēniem,
kā arī sniegt vecākiem
palīdzību bērnu
izglītošanas jautājumos.

- Veikta skolēnu mācību
motivācijas izpēte, secinājumi
ņemti vērā tālākā darba
plānojumā. Mācību motivāciju
pozitīvi ietekmē skolā izstrādāta
un pilnveidota vienota vērtēšanas
kārtība, mācību sasniegumu
regulāra vērtēšana, skolēnu
vecāku regulāra un savlaicīga
informēšana par skolēnu mācību
sasniegumiem. Regulāri notiek
individuālais un konsultāciju
darbs.
Vecāki apmeklē sociālā pedagoga,
psihologa lekcijas un individuālās
speciālā pedagoga konsultācijas.

-  Pēdējos 3 gados uzlabojušās
izglītojamo zināšanas, prasmes un
iemaņas,  veicot regulāru
pašvērtējumu gan atsevišķi, gan
kopā ar skolotājiem un vecākiem,
kas samazināja nesekmību.
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- Pedagoģiskās padomes sēdēs,
metodisko komisiju sanāksmēs
aktualizēti jautājumi par
kvalitatīvu mācību stundu kā
mācību motivāciju veicinošu
faktoru.

- Mācību stundu hospitācija liecina,
ka uzlabojusies skolēnu mācību
motivācija. Pedagogu atsauksmes
apstiprina, ka pieredzes apmaiņa,
savstarpēja mācību stundu
vērošana, jaunu mācību materiālu,
tehnisko un elektronisko līdzekļu
izmantošana sekmējusi mācību
stundas kvalitāti.

1. Skolēnu zināšanu,
prasmju, attieksmju
līmeņa paaugstināšana.

2.  Skolēnu aktīva
piedalīšanās mācību
priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sacensībās,
festivālos, u.c. aktivitātēs
valstī un ārpus tās.

- Lai paaugstinātu skolēnu
zināšanas, prasmes un attieksmi
pret mācību darbu, mācību
sasniegumi tiek analizēti katru
mācību gadu un dažādos laika
posmos attiecīgajā priekšmetā
katrā klasē un valsts pārbaudes
darbos  3., 6., 9. un 12. klasēs.

-  Mācību priekšmetu skolotāji
spējīgākos skolēnus ar
panākumiem sagatavo Rīgas
pilsētas olimpiādēm, konkursiem
(fizika, matemātika, ķīmija,
vēsture, ģeogrāfija, krievu valoda,
angļu valoda, latviešu valoda,
vizuāla māksla) un citām
ārpusskolas aktivitātēm Latvijā un
ārpus tās (vizuālā mākslā,
dejošanā, vokālais ansamblis,
sportā).

- Visi 10. - 12. klašu skolēni
izstrādā zinātniski pētnieciskos
darbus, bet 1.- 9. klašu skolēni
piedalās projektu darbos. Fizikā,
ķīmijā un mākslā ir iegūtas
godalgotas vietas rajona un Rīgas
pilsētas ZPD konferencēs.

- Mācību darba rezultātus analizē
metodiskajās komisijās, skolas
vadības un pedagogu padomes
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sēdēs. Centralizētajos eksāmenos
pēdējos 3 gados A, B, C līmeņu
vērtējumi nav zemāki par valstī
vidējiem vērtējumie.

- Skolēni regulāri piedalās interešu
izglītības un „Ukrainistikas bloka”
pasākumos. Piemēram, tautisko
deju kolektīvs “Perlinka” un
vokālais ansamblis piedalījās
Eiropas slāvu kultūras centra
“Lira” mākslas svētkos “Mēs
esam tavi talanti Latvija” laureātu
diploms, Starptautiskajā festivālā
“Baltik Melody”2010, Pilsētas
svētkos “Maslenica” atpūtas un
kultūras centrā “Lido”, Tautas
talantu festivālā “Daugavas
vainags” konkursā un laureātu
koncertā k.c. “Imanta”, Origo,
Ķīpsalas izstāžu kompleksā
izstādes koncertā “Bērnu
pasaule”, labdarības koncertos
veco ļaužu pansionātā
“Pārdaugava” ,Mazākumtautību
skolu pavasara svētkos igauņu
skolā, ukraiņu kopienas Latvijā
100 gadu jubilejas pasākumos k.c.
“Lido”, Mazā ģildē un kļuva par
Starptautiskā konkursa – festivāla
“Mēs visi esam tavi bērni
Ukraina” Odesā diplomantiem.
Teātris  aktīvi  piedalās  Rīgas
pilsētas,  valsts  un  Starptautiskais
P.Jacika ukraiņu valodas zinātāju
konkurss – godalgotas vietas,
rajona un pilsētas sporta
sacensībās volejbolā, florbolā,
tūrismā, futbolā – godalgotās
vietas zēnu, meiteņu, komandu
sacensībās, vizuālās mākslas
studija “Saulespuķe” dalībnieki
guva godalgotas vietas mākslas
konkursos “Šī zeme ir mūsu”
skolēnu pils,  “Ziemai vārti vaļā”,
“Šeit es dzīvoju” Lidice, Čehija
un Starptautiskā tēlotājmākslas un
mūzikas konkursā “Saules krasts”.
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Atbalsts
skolēniem

1. Darbs ar talantīgiem
skolēniem.

2. Darbs ar skolēniem,
kuriem ir grūtības
mācībās un
izglītojamiem, kuri
ieradušies no citām
valstīm.

3. Kavējumu un
nosebojumu
samazināšana kā
labvēlīgas skolas vides
veidotājfaktors,
sadarbojoties ar skolēnu
vecākiem (aizbildņiem),
atbalsta personālu, klašu
audzinātājiem un
priekšmetu skolotajiem.

- Pedagogi pilnveidojuši prasmes
jautājumos par mācību metožu un
paņēmienu daudzveidību, plānojot
mācību stundu un vadot tās norisi.

- Metodiskās komisijās apkopoti
ieteikumi darbam ar talantīgiem
skolēniem un sekmēs vājākajiem
izglītojamajiem. Katram
izglītojamajam ir dota iespēja
uzlabot savas zināšanas un sekmes
gan  individuālajās un
tematiskajās konsultācijās, gan
veicot laboratorijas darbus
dabaszinātņu laboratorijā .

- Sadarbība ar skolas atbalsta centra
personālu izstrādāta un tiek
ievērota klases audzinātāja un
mācību priekšmetu skolotāja
darbību secība skolēnu mācību
kavējumu mazināšanai un
profilaksei. Tā rezultātā ir
samazinājies mācību kavējumu
apjoms.

- Skolēnu un atbalsta personāla
attiecības ir vienkāršas, skolēni
uzticas psihologam un sociālajam
pedagogam.

- Skolā izveidota droša vide – slēgta
teritorija, videonovērošana,
pašvaldības policijas darbinieka
dežūras skolā. Skolēnu kavējumu
novēršanai notiek skolas
administrācijas un atbalsta
personāla ikdienas kontrole.

- Par skolēnu kavējumiem un
sekmēm mācībās vecāki tiek
informēti izmantojot
dienasgrāmatas, e-žurnālu „e-
klase”, klašu  vecāku sapulces un
individuālās sarunas.

Skolas vide 1. Skolas estētiskās un
ergonomiskās vides
uzlabošana.

2. Labvēlīgas attieksmes

- Skolas estētiskās un ergonomiskās
vides uzlabošanai ir veikta skolas,
kabinetu un klašu telpu
renovācija, atbilstoši mūsdienu
prasībām.
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veidošana pret skolu, tās
simboliku un tradīcijām,
skolotājiem, darbiniekiem,
skolasbiedriem.

3. Audzināt saudzīgu
attieksmi pret skolas
telpām, inventāru un
mācību līdzekļiem.

- Skolēni izjūt atbildību un
līdzdarbojas skolas vides
sakoptības un tradīciju uzturēšanā,
un skolas goda popularizēšanā.

- Skolēni un skolas darbinieki
sadarbībā ar skolēnu vecākiem un
skolas absolventiem palīdzēja
renovācijas laikā skolas
labiekārtošanā.

- Skolēnu un skolotāju savstarpējās
saskarsmes kultūra un rūpes par
skolas telpu tīrību, inventāru,
grāmatām, mācību līdzekļiem un
sakārtotību liecina par  labvēlīgu
attieksmi pret skolu.

- Tiek organizēti tradicionālie
skolas pasākumi: „Skolotāju
diena”, „Soročinas gadatirgus”,
„100 diena skolā”, „Svētā
Mikolaja diena”, „Ziemassvētku
jampadracis skolas pagalmā”,
„Pareizticīgo ziemassvētki”,
ukraiņu un latviešu romance,
mācību priekšmetu radošās un
kreatīvās nedēļas, „Žetona
vakars”, izlaiduma balle,
absolventu salidojums, vecāku
balle un citi pasākumi.

Resursi 1. Racionāli izmantot
izglītībai iedalītos
finanšu, materiālos,
personāla un informācijas
resursus.

2. Pirmsskolas un mācību
kabinetu sistēmas
pilnveide un
nodrošinājums ar mācību
līdzekļiem izglītības
standartu realizācijai.

3. Mūsdienu tehnoloģijas
iespēju paplašināšana
mācību procesā.

- Mācību priekšmetu apguve visās
klasēs notiek renovētajos un
iekārtotajos mācību priekšmetu
kabinetos.

- Ir izveidoti dabaszinātņu bloka
kabineti un laboratorijas.

- Paplašinātas pirmsskolas un
sākumskolas telpas.

- Visās klašu telpās un mācību
kabinetos ir datori un interneta
pieslēgums.

- Balstoties uz skolas darba analīzi,
tiek plānota mācību līdzekļu
iegāde. Ir izveidota mācību
metodisko līdzekļu uzskaites
sistēma.

- Skolai iedalītajos finanšu līdzekļu
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ietvaros visu klašu skolēni tiek
nodrošināti ar atbilstošajām
mācību grāmatām pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības
programmas apguvei.

- Renovēta skolas sporta zāle,
atjaunots tās inventārs. Pie skolas
iekārtots sporta un atpūtas
laukums.

- Skolā darbojas elektroniskā datu
bāzes sistēma „e-klase”, kuru
skolotāji izmanto kā elektronisko
klases žurnālu, skolēni – kā
dienasgrāmatu, bet vecāki –
skolēnu kontrolei un saziņai ar
skolu, skolotājiem, klašu
audzinātajiem.

- Mācību procesā skolotāji var
izmantot  multimediju projektorus
un interaktīvo tāfeli, printeri,
skeneri, audio un video tehniku.

- Renovācijas laikā skola tika
siltināta, lai veiktu
energoefektivitātes uzlabošanu.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

1. Pilnveidot nepieciešamo
dokumentāciju skolas
pedagoģiskā procesa
organizēšanai.

2. Skolas iekšējās kontroles
sistēmas pilnveide
kvalitatīvai mācību un
audzināšanas procesa
realizācijai.

- Atbilstoši skolas prioritātēm un
vajadzībām izstrādāts iekšējās
kontroles plāns katram mācību
gadam. Kontrolē secinātais
pārrunāts ar konkrētajiem
pedagogiem. Rezultāti analizēti
administrācijas, metodisko
komisiju vadītāju sanāksmēs un
pedagoģiskās padomes sēdēs.

- Kontroles rezultāti izmantoti,
plānojot skolas darbu.

- Tiek veikta skolotāju darba
individuālā kontrole.

- Izstrādāts jaunais skolas
Nolikums, iekšējās kārtības
noteikumi, drošības instrukcijas,
skolotāju un darbinieku amatu
apraksti, izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c.
dokumenti.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda
 (2006. gada akreditācijas)

ieteikumu izpilde

2006. gada akreditācijā skola tika vērtēta 19 jomās,  novērtējumu „ļoti labi”

saņemot 17 jomās, „labi” – 2 jomās. Akreditācijas komisijas norādījumi ņemti vērā,

plānojot skolas turpmāko darbu.

Izglītības programmu izpildei, skolas bibliotēkā līdz 2011./2012.mācību gadam

ir nomainīts mācību grāmatu fonds, atbilstoši IZM apstiprinātajam mācību grāmatu

sarakstam. Un katru gadu, iedalītajos finansu resursos, tas tiek atjaunots.

2006. gada akreditācijas komisijas vērtēšanas kopsavilkuma tabula

Vērtējuma līmenis
1. Skolas īstenotās izglītības programmas ļoti labi
2. Mācīšanas kvalitāte ļoti labi
3. Mācīšanās kvalitāte ļoti labi
4. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ļoti labi
5. Sadarbība ar vecākiem ļoti labi
6. Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un

sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšana
ļoti labi

7. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi
8. Atbalsts turpmākās izglītības un profesijas izvēlē labi
9. Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai ļoti labi
10. Atbalsts skolēniem ar īpašām vajadzībām -
11. Skolas mikroklimats ļoti labi
12. Skolas fiziskā vide ļoti labi
13. Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi labi
14. Finanšu resursi ļoti labi
15. Cilvēkresursi ļoti labi
16. Personāla pārvaldība ļoti labi
17. Personāla tālākizglītība ļoti labi
18. Skolas darba pašvērtēšana ļoti labi
19. Skolas attīstības plāns ļoti labi
20. Skolas vadības darbs ļoti labi
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Informācija par ekspertu komisijas 2006.gada ziņojumā norādīto ieteikumu
(rekomendāciju) ieviešanu

Akreditācijas ekspertu
komisijas

ziņojuma datums

Akreditācijas
derīguma termiņš

Akreditācijas termiņš
(ar  atzīmēt atbilstošo)

 05.06.2006.  24.05.2012.  2 gadi X 6 gadi
 cits termiņš

Ieteikums Regulari veikt korekcijas skolas obligātajā dokumentācijā saskaņā ar
iamaiņām skolas darba organizācijā.

Ieteikuma izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts
neizpildīts

Ieteikums Pilnveidot skolēnu pašvertējuma izmantošanu mācību stundās visās
klašu grupās.

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Ieteikums Nodrošināt skolu ar visu nepieciešamo pedagoģisko personālu (tajā
skaitā atbalsta personālu).

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X  izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Ieteikums Nodrošināt optimālu skolotāju slodžu sadali.

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Ieteikums Pilnveidot skolas pārziņā esošo finanšu līdzekļu izmantošanu.

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Ieteikums Sistematizēt, turpināt pilnveidot mācību kabinetu materiāli tehnisko
bāzi.

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Ieteikums Veikt regulārus ierakstus dienasgrāmatās.

Kritērija Nr.
(aizpilda, ja
norādīts ziņojumā)

Kritērija nosaukums
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā)

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Papildu
informācija

Skolā ieviests elektroniskais žurnāls „e-klase”, kurā ir  skolēnu
dienasgrāmata, un tā ir pieejama gan skolēniem, gan viņu vecākiem.
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Ieteikums
Skolas budžeta paredzēt līdzekļus skolas kapitālajiem, kosmētiskajiem
remontiem un skolas mēbeļu atjaunošanai, lai nodrošinātu pilnīgu
atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām.

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

Papildu
informācija

2011.gadā skolā tika veikta pilna ēkas un telpu renovācija atbilstoši
mūsdienu ugunsdrošības, sanitāro un higiēnas normu prasībām.

Ieteikums Sekmīgi realizēt skolas attīstības plānu

Ieteikuma
izpilde (ar 
atzīmēt atbilstošo)

X   izpildīts    daļēji izpildīts    neizpildīts

4. Skolas sasniegumu kvalitātes rādītāji
visu jomu atbilstošajos kritērijos

4.1. Mācību saturs – skolas īstenotās programmas

Rīgas Ukraiņu vidusskola realizē 3 licencētas izglītības programmas:

Izglītības
programma Klases Kods

Licences nr.,
izdošanas gads,

derīguma
termiņš

Izglītojamo
skaits

2011./2012.
m.g.

Pirmskolas
izglītības
mazākumtautību
programma

01011121
V- 3950

09.02.2011.
Beztermiņa

17

Pamatizglītības
mazākumtautību
programma

1.- 9. 21011121
6055

03.05.2006.
31.07.2016.

148

Vispārējās
vidējās
izglītības
vispārizglītojošā
virziena
mazākumtautību
programma

10. – 12. 31011021
V-1086

08.01.2010.
Beztermiņa

57

Izglītības programmu realizācija notiek atbilstīgi programmās noteiktajām

prasībām. Lai  izglītības  programmas  atbilstu  jaunākajām  prasībām  ārējos

normatīvajos  aktos,  veikti grozījumi 2009.gadā vispārējās vidējās izglītības

programmā un 2011.   gadā –   pamatizglītības   mazākumtautību   programmā.
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Programmas izstrādātas un pilnveidotas atbilstīgi skolas mērķiem, tradīcijām,

iespējām, kā arī lai apmierinātu izglītojamo un vecāku pieprasījumu.

Rīgas  Ukraiņu  vidusskolas pedagogi  visos  mācību priekšmetos   strādā  pēc

Latvijas  Republikas un  Izglītības  un  zinātnes ministrijas apstiprinātajiem

standartiem,  ievērojot  Ministru  kabineta 2006.  gada  19.  decembra  noteikumus  nr.

1027  „Noteikumi  par  valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību

priekšmetu  standartiem” un MK 2008. gada 2. septembra noteikumus nr. 715

„Noteikumi par vispārējas vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības

mācību priekšmetu standartiem”. Valsts noteikto standartu ieviešanas grafiks tika

realizēts pa mācību gadiem un ieviests. Mācību priekšmetu programmu izvēle tika

saskaņota metodiskajās komisijās atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, tās ir skolas

direktores apstiprinātas.

Standartu  realizācija  notiek  pilnībā  un  kvalitatīvi,  par  ko  liecina  skolēnu

labie sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Katra mācību priekšmeta īstenotā programma, tematiskie plāni un klašu

audzinātāju darba  plāni  atbilst  licencētajām  izglītības  programmām  un

standartiem. Atbilstoši  skolas vajadzībām skolotāji izstrādāja  standartu ukraiņu

valodā un literatūrā, ko ISEC apstiprināja 2008. gadā. Atbilstoši šiem standartiem

izstrādātas mācību programmas.

Skolas  metodiskajās komisijās izvērtēts, kā standartu prasības ietekmē mācību

metožu un mācību  līdzekļu  izvēli.  Skolā  ir  vienoti  principi  tematisko  plānu

izveidē,  tos  atstiprina metodiskajās komisijās.

Pedagogu kolektīvs regulāri strādā pie īstenojamo mācību priekšmetu

programmu un mācību satura plānojuma analīzes. Katra mācību gada sākumā

metodiskajās komisijās vienojas par   nepieciešamajām   izmaiņām   mācību   satura

plānojumā   atkarībā   no   mācību   darba rezultātiem  un  veiktā  pašvērtējuma.  Divas

reizes  mācību  gada  laikā  metodisko  komisiju vadītāji pārbauda un analizē mācību

satura laika  sadalījuma izpildi. Mācību darba rezultātu analīze liecina, ka pedagogi

pārzina un izprot sava mācību  priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus,

zina priekšmeta obligāto saturu, kā arī skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un

uzdevumus.
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Skolas vadība pārrauga mācību priekšmetu programmu, tematisko plānu

izstrādi un mācību   līdzekļu   izvēli,   nodrošina   skolotājiem   konsultācijas   un

pieeju   normatīvajiem dokumentiem. Skolotāji sadarbojas atbilstošās jomas

metodiskajās komisijās, apmeklē kursus un  seminārus,  piedalās  dažādos  projektos,

organizē  atklātās  stundas  un  citus  pieredzes apmaiņas pasākumus.

Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajām

izglītības programmām, tas ir pieejams, pārskatāms, un par izmaiņām sarakstā

izglītojamie un pedagogi savlaicīgi ir informēti. Ar stundu sarakstu un izmaiņām  var

iepazīties skolas mājas lapā un portālā „e-klase”.

Izglītojamo mācību stundu noslodze atbilst normatīvo dokumentu prasībām.

Mācību  vielas  padziļinātai  apguvei  un  savu  spēju  attīstīšanai  ir  plaši

pieejamas fakultatīvās nodarbības.

Visi skolotāji plāno mācību satura apguves secību, apguvei paredzēto laiku,

mācību līdzekļus un  materiālus, metodes un zināšanu vērtēšanu. Skolā plāno un

realizē individuālo darbu ar talantīgākajiem skolēniem un ar tiem, kuriem dažādu

iemeslu dēļ ir grūtības mācībās. Ir izstrādāts un visiem ir pieejams konsultāciju grafiks

visos mācību priekšmetos ar kuru skolēni un vecāki var iepazīties skolā un skolas

interneta mājas lapā.

Izglītības programmu mērķis: „Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un

prasmēm, kas nepieciešamas   personiskai  izaugsmei  un  attīstībai,  pilsoniskai

līdzdalībai  un  izglītības turpināšanai; veicināt ikviena skolēna pilnveidošanos par

garīgi emocionāli un fiziski attīstītu personību, sekmējot viņu sociāli aktīvu attieksmi

un izkopjot prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties”  tiek  pilnībā  izpildīts,  jo

audzēkņi,  kuri  to  vēlas,  turpina  izglītību  Latvijas, Eiropas, Ukrainas un citās

augstskolās.

Stiprās puses

        Skolēni ir spējīgi apgūt priekšmetus valsts valodā.

 Pastāvīgi tiek veikts vispārējas vidējas izglītības programmas iekšējais

audits ar mērķi nodrošināt izglītības kvalitāti,  pārejot uz mācībām pārsvarā valsts

valodā.
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 Regulāri Notiek kvalificēta pedagoģiskā personāla un skolas vadības

sadarbība mācību satura apguves metodikas un paņēmienu pilnveidošanā. Mācīšanas

un mācīšanās saikne.

 Skolotāji racionāli plāno savu darbu, ņemot vērā izglītojamo spējas,

intereses un vajadzības.

 Pedagogi papildus strādā ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un

ar talantīgajiem, sekmīgi sagatavojot tos dalībai olimpiādēs un konkursos.

 Katrs vidusskolas posma izglītojamais veiksmīgi tiek sagatavots

zinātniski pētnieciskajai darbībai un turpmākajai izglītības ieguvei augstskolā.

 Ir izstrādātas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības mācību

programmas ukraiņu valodā un literatūrā, projekta ,,Sešgadīgo izglītojamo

programmas ieviešanas aprobācija” ietvaros izstrādāti metodiskie ieteikumi  atbilstoši

pirmsskolas un sākumskolas izglītojamo vecumposmam, lai nodrošinātu ukraiņu

valodas pēctecīgu apguvi.

  Dažādu tautību skolēni apgūst  valodas integrācijā.

Turpmākās attīstības vajadzības

 Mācību stundu tematiskajos plānos rūpīgāk iestrādāt starppriekšmetu

saikni, precīzāk noteikt katrā vecuma posmā būtiskākos jautājumus; arī lasītprasmes,

runas un rakstu kultūras prasību īstenošanu, izstrādātos tematiskos plānus regulāri

izmantot mācību darbā.

 Pedagogiem nepieciešamā atbalsta nodrošināšana IKT izmantošanā

mācību procesā.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte

Izglītības  programmu  īstenošanas  veiksmi  nosaka  mācību  metožu  un

paņēmienu mērķtiecīga  izvēle   atbilstīgi   skolēnu   vecumam   un   spējām,

prasmīga   mācību   stundas organizācija, skolēna un pedagoga sadarbības kvalitāte un

dialogs, pedagoga profesionalitāte konkrētajā mācību priekšmetā un mācību procesa

saikne ar reālo pasauli un mūsdienu dzīves aktualitātēm. Katrā mācību stundā prasmīgi

tiek  realizēti mācīšanas un mācīšanās mērķi un tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību

darbs. Par stundu kvalitāti ir  atbildīgi 30 pedagogi un skolas darbinieki, no tiem 1

skolotājs ir zinātņu doktors, 9 skolotāji – maģistri. Lielākajai daļai skolotāju ir ļoti liela

darba pieredze un augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas

zinātnē, metodikā,  didaktikā.  Skolas vadība un metodiskās komisijas regulāri izvērtē

un analizē pedagogu darba kvalitāti, mācību dokumentācijas kārtību un izvirza

uzdevumus trūkumu novēršanai un darba uzlabošanai.

Visi pedagogi lietišķi un radoši sadarbojas 6 priekšmetu metodiskajās komisijās

– pirmsskolas un sākumskolas,  valodu,  dabaszinību,  sociālo zinātņu,  mākslas,

audzināšanas un interešu izglītības,  kuras  atbildīgi  vada  pieredzējuši  skolotāji.

Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, organizē atklātās stundas, vada studentu

pedagoģiskās prakses, dalās savā darba pieredzē, strādā ar jaunajiem  skolotājiem,

palīdzot viņiem labāk iekļauties skolas dzīvē.

 Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā  esošie resursi – bibliotēka,

informātikas  kabinets,  ar tehnoloģijām nodrošināti  sākumskolas,  fizikas,  ķīmijas,

bioloģijas,  matemātikas, ģeogrāfijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, ukraiņu

valodas un literatūras, svešvalodu, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti,

renovētā sporta un aktu zāle, mācību materiāli, mācību grāmatas, izziņas literatūra un

daiļliteratūra, periodikas izdevumi.

Vidusskolā atbilstīgi Attīstības plānam 2011./2012. – 2013./2014. mācību

gadam tiek plānots mācīšanas un mācīšanās darbs pa jomām, nosakot mērķus,

uzdevumus, novērtēšanas kritērijus,  jomas   prioritātes,  kontroles  un  pārraudzības

mehānismu.  Šīs  prioritātes  tiek realizētas mācību priekšmetu  stundās, metodiski
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pareizi izvēloties uzdevumus un metodes mācīšanās procesam un apgūtā

nostiprināšanai mājās.

Stundu  vērošanas  rezultāti  liecina,  ka  skolotāju  izmantotās  mācību

metodes  ir atbilstīgas   mācību   priekšmeta  saturam,  daudzveidīgas  un  pareizi

izvēlētas  izglītojamo vecumam un spējām.  Lielākajā daļā no vērotajām stundām

mācību metožu un paņēmienu izvēle  nodrošina  stundā  izvirzīto   mērķu  sasniegšanu,

atbilstoši  tēmai  tiek  nodrošināta starppriekšmetu  saikne  un  uzdevumu  saikne  ar

reālo  dzīvi.  Stundas  mērķtiecīgi  plānotas, skaidrojums skolēniem saprotams.

Pedagogu rosināti, skolēni aktīvi  iesaistās mācību darbā, izsaka un pamato savu

viedokli, analizē, pēta un secina.

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību

priekšmetos. Katra mācību gada sākumā tiek veikta izglītojamo zināšanu,

prasmju un iemaņu diagnosticēšana latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā 3., 6.

un 9. 12. klasēs, analizētas izglītojamo zināšanas un plānota turpmākā darbība. Skolā ir

noteikta kārtība pedagogu darba kvalitātes  izvērtēšanā  un  analīzē,  regulāri  tiek

pārbaudīta mācību  dokumentācija  un  tās kvalitāte, atbilstība skolas prasībām.

ESF projekta  „Atbalsts  vispārējās  izglītības  pedagogu  nodrošināšanai

prioritārajos mācību  priekšmetos” 14 skolotāji izstrādājuši daudzveidīgus mācību

metodiskos materiālus, kurus plaši izmanto ikdienas darbā.

Skolā  mērķtiecīgi  tiek  organizēts projektu un zinātniski  pētnieciskais  darbs.

Teorētiskajās  un praktiskajās  nodarbībās skolēni apgūst iemaņas šādu darbu izstrādē.

Katrs izglītojamais 10. klasē apliecina iegūtās iemaņas praksē un izstrādā zinātniski

pētniecisko darbu, kuru aizstāv atbilstošā mācību priekšmeta komisijā 11. un 12. klasē.

Labākie  darbi tiek prezentēti skolas ZPD konferencē un izvirzīti dalībai Rīgas pilsētas

skolēnu ZPD konferencē.

Klašu mācību ekskursijas, kā arī darbs projektu nedēļā tiek plānots tā, lai

skolēniem būtu  iespējas  papildināt  zināšanas  dažādos  mācību  priekšmetos,  iepazīt

dažādu  profesiju darbības  aspektus  un  gūt  papildus  informāciju,  kas  saistīta  ar

izvēlēto  vidējās  izglītības programmu.

Skolotāji papildus strādā gan ar talantīgajiem skolēniem, gan tiem, kuriem

dažādu iemeslu dēļ ir problēmas mācībās. Lielākajā daļā mācību stundu veidojas labs

izglītojamo un skolotāju  dialogs.  Skolēni  tiek  maksimāli  iesaistīti  darbā,  rosināti
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izteikt  savu  viedokli, izmantot mācīšanas procesā iepriekšējo pieredzi, analizēt, pētīt,

izdarīt secinājumus. Skolotāji cenšas sekmēt mācīšanas procesu, veidojot lietišķu un

labvēlīgu gaisotni katrā stundā.

Tā kā lielākajai daļai skolēnu ir augsta mācību motivācija un atbildība, skolēni

labprāt izmanto skolas piedāvātās iespējas piedalīties konkursos, projektos, olimpiādēs

un skatēs, kā arī izmantot materiāli tehniskās bāzes iespējas.

Skolēniem  uzdotie  mājas  darbi  ir  daudzveidīgi.  Tie  veicina  viņu  praktiskā

un pētnieciskā darba iemaņu attīstību un sekmē stundā iegūto iemaņu un prasmju

nostiprināšanu. Skolēni un viņu vecāki papildus par mājās uzdoto tiek informēti ar

ierakstiem dienasgrāmatā un elektroniskajā žurnālā. Skolā ir izstrādāts un visiem

pieejams pārbaudes darbu grafiks, kas nodrošina skolēnu informēšanu un regulē viņu

slodzi. Mācīšanas plānošana ir precīza un uz skolēnu vērsta. Zināšanu un prasmju

pilnveidei ikvienam skolēnam ir pieejamas konsultācijas mācību  priekšmetos,  kuru

grafiks  ir  skolas elektroniskajā žurnālā,  mācību  priekšmetu kabinetos, skolas

informācijas stendā.

Skolotāji virza izglītojamos uz savstarpēju sadarbību, izmantojot pāru un grupu

darbu, projekta metodi, diskusijas, attīsta spēju strādāt komandā. Skolēni iesaistās savu

klases biedru darba vērtēšanā, kā arī attīsta pašvērtēšanas prasmes. Skolēni tiek

rosināti paust savu viedokli, pamatot to precīzā literārā valodā atbilstīgi mācību

priekšmeta vai zinātnes jomas specifikai, demokrātiski  ieklausīties citu  viedoklī,

mācīties  diskusiju   kultūru,  saprotami  formulēt jautājumus un sniegt argumentētas

atbildes. Pamatā pedagogi uzskata, ka  skolēni  veiksmīgi sadarbojas mācību procesā

un sasniedz savām spējām atbilstošus rezultātus.

Stiprās puses

 Pilnveidota skolēnu darbu vērtēšanas sistēma, izmantojot e-klases

žurnāla iespējas.

 Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās ir vienotas prasības

pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Skolotāji izmanto vienotas vērtēšanas

metodes. Vērtēšana ir sistemātiska.
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 Skolēni un vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai

izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Semestra un gada noslēguma

pārbaudes darbu paraugi ir pieejami izglītojamiem un vecākiem visu gadu.

 Vecāki ir informēti par skolēnu sasniegumiem, izmantojot e –klases

žurnālu un individuālas konsultācijas.

 Tiek veidota un papildināta skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāze.

 Mācību pasākumi, konkursi, mācību priekšmetu olimpiādes, sporta

pasākumi, mācību ekskursijas, pasākumu kvalitāte.

 Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā

darbā, ir mācību priekšmetu programmu, autori un līdzautori, aktīvi darbojas dažādos

projektos.

 Labvēlīga emocionālā vide skolotāju un izglītojamo sadarbībai.

 Priekšmetu skolotāji ļoti labi pārzina mācāmo priekšmetu, prot

mērķtiecīgi izskaidrot apgūstamo tēmu un ievieš savā darbā mūsdienīgas mācību

metodes, mācību procesā lieto informācijas tehnoloģijas.

 Veiksmīgi organizēta zinātniski pētnieciskā darbība skolā.

Turpmākās vajadzības

 Pilnveidot individuālu un diferencētu mācību darbu stundās un

ārpusstundu nodarbībās.

 Priekšmetu skolotājiem pilnveidot savas prasmes darbā ar interaktīvajām

tāfelēm.

 Turpināt izstrādāt  dažādus mācību līdzekļus ,, Ukrainistikas” bloka

mācību priekšmetu apguvei.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.2.2. Mācīšanās kvalitāte

Lielākā daļa skolotāju mērķtiecīgi organizē izglītojamos mācību darbam, veido

viņu mācību motivāciju, rosina katrā stundā izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu un

prasmju apguvē, mācīties vērtēt savu un citu skolēnu darbu, strādāt radoši, atbilstoši

spējām. Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas prasmes, zināšanas,

pieredzi citiem skolēniem vai grupai kā  mācību  stundās,  tā  arī  piedaloties  projektu

darbā,  konkursos,  mācību  priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko

darbu lasījumos un konferencēs, izstādēs. Skolotāji uzskata, ka mācību metodes un

izmantotie resursi ir atbilstoši ikdienas mācību stundu kārtējās mācību  tēmas,

pārbaudes  darbu  un  eksāmenu  prasībām  un  nodrošina  augstus  mācību

sasniegumus. Par mācību darbam izvirzītajām prasībām regulāri tiek informēti arī

izglītojamo vecāki.

Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti visi skolā esošie resursi – kabineti, IT,

mācību materiāli.  Skolēni  ir  iepazīstināti  ar  mācīšanās  organizāciju,  kārtību  un

noteikumiem,  kā izmantot  visu  veidu  mācību  materiālus,  kā  arī  informēti  par

palīdzību,  ko  var  saņemt konsultācijās, un par to, ka mācīšanās procesā tiek summēti

viņu pozitīvie sasniegumi. Skolēni tiek  mudināti  plānot  savu  laiku,  lai  veiksmīgāk

izkoptu  savas  spējas  un  sasniegtu  labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos, zinātniski pētnieciskajā darbībā un savā pašpilnveidē.

Skolā regulāri tiek izvērtētas izglītojamo zināšanas un prasmes mācību

priekšmetos. Katra mācību  gada sākumā tiek veikta 5. un 10. klašu un sākumskolas

skolēnu zināšanu diagnostika, rezultāti analizēti  un  plānota turpmākā darbība.

Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra,  to

atvieglo e-klases sistēmā veiktā mācību darba uzskaite un sasniegumu fiksēšana, šīs

sistēmas  daudzpusīgās izmantošanas iespējas. Mācību sasniegumus apkopo un analizē

metodiskajās komisijās, izskata skolas vadības sēdēs ar mērķi saskaņot tālākos mācību

darbības modeļus.

Mācību  darba  sasniegumi  tiek  apkopoti  un  analizēti  daudzpusīgi  un

salīdzinoši 1. semestra beigās, mācību gada noslēgumā un pēc valsts pārbaudes darbu

rezultātiem. Iegūtie secinājumi   tiek   apspriesti   un   izmatoti   mācību   priekšmeta

un   skolēnu   mācīšanas   un audzināšanas  darba  pilnveidei.  Skolēni  aptaujā  pauž
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viedokli,  ka  vislabākās  zināšanas  ir guvuši šādos priekšmetos: ukraiņu valodā,

latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā, fizikā, ķīmijā, informātikā, vēsturē. Kā

skolotāji,  kuri  ir  personības,  no  kurām  var  mācīties  un  pilnveidoties,  visvairāk

minēti: I.Krūze,  G.Stepānova, L.Lotocka, V.Kazanovska, A.Zaharova, M.Durasova,

I.Rumpe, I.Kapeniece, I.Krasņikovs , I.Zālīte,.V.Rjaščenko

Skolā valda labvēlīgs mikroklimats, skolēni cenšas cits citu atbalstīt, labprāt

strādā grupās  un   pāros,  skolotāju  rosināti,  palīdz  viens  otram  mācīšanās  procesā,

uzņemas līdzatbildību par mācību darba rezultātu, veiksmēm, nepilnībām. Nopietna

uzmanība veltīta pašvērtējuma   prasmju   izkopšanai   par   izpildīto   darbu

individuāli   vai   grupās   mācību priekšmetos. Skolēni iesaistās dažādu konkursu un

pasākumu organizēšanā, aktīvi apmeklē dažādus muzejus, lekcijas, piedalās mācību

ekskursijās, sporta  sacensībās, skatās kinofilmas, iesaistās karjeras izglītības

pasākumos. Skolā katru gadu  notiek  radoši  pasākumi  mācību  priekšmetos –

konkursi,  viktorīnas  un  tikšanās  ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, skolas

absolventiem – dažādu profesiju pārstāvjiem. Regulāri notiek tikšanās ar Ukrainas

vēstniecības darbiniekiem Latvijā par karjeras iespējām.

Diemžēl jāsecina, ka daļa skolēnu savas spējas mācību procesā izmanto

viduvēji un atzīst, ka viņiem trūkst motivācijas mācīties. Kā galvenos faktorus

motivācijas trūkumam viņi atzīst uzdevumu sarežģītību,  mācīšanas tempu, lielo

informācijas un mājas darbu apjomu, neprasmi plānot laiku, nepietiekamu kontroli

mājās.

Pēc  noteikta  saraksta  skolēniem  tiek  plānotas un  piedāvātas  konsultācijas

mācību vielas   nostiprināšanai,   pārbaudes   darbu  rezultātu  uzlabošanai  un

neskaidro  jautājumu noskaidrošanai. Par šādu iespēju tiek informēti skolēni un

vecāki ar ierakstiem dienasgrāmatās.   Lielākā  daļa  skolēnu  labprāt  izmanto

konsultāciju  laiku  savu  zināšanu papildināšanai un nostiprināšanai.

Lielākā daļa skolēnu apzinīgi apmeklē skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē

mācību stundas un nodarbības. Kavējumi tiek precīzi reģistrēti e-klases sistēmas e-

žurnālā. Skolā ir izveidota stingra kavējumu  un nosebojumu uzskaites sistēma,

analizēti kavējumu iemesli, skolas vadības sēdēs un skolotāju sanāksmēs tiek

periodiski izvērtēts darbs ar skolēniem, kuri kavē mācību stundas, un viņu vecākiem.

Tiek noteikta turpmākā rīcība kavējumu novēršanai. Skolā darbojas atbalsta grupa, kas
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izstrādā ieteikumus kavējumu skaita samazināšanai. Skolotāji kopā ar vecākiem cenšas

novērst kavējumus. Visiem skolēniem  un skolas darbiniekiem ir brīva pieeja interneta

resursiem

Stiprās puses

 Diagnosticējošie darbi palīdz konstatēt jomas, kurām pievērst uzmanību,

plānojot un dažādojot  mācību darbu.

 Mācību sasniegumu dinamikas uzskaite uzskatāmi parāda katra skolēna

attieksmi un sasniegumus klasē un, prasmīgi izmantota, stimulē skolēnu mainīt savus

mācīšanās paradumus.

 e-žurnāla kontrole.

Turpmākās attīstības vajadzības

       Organizēt interneta tiltus komunikācijai ar ukraiņiem citās valstīs

 Sistematizēt priekšmetu komplektus.

 Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos.

 Samazināt skolēnu stundu kavējumus un nosebojumus.

Vērtējums – labi.



31

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst valstī

noteiktai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai, ievērojot Izglītības likuma un MK

izstrādātos noteikumus un

2007.gadā skolā pieņemto un 2010. papildināto dokumentu Rīgas Ukraiņu

vidusskolas skolēnu  mācību  sasniegumu  vērtēšanas  kārtība. Rīgas Ukraiņu

vidusskolas skolēnu mācību vērtēšanas sistēmas kartību pieņēmam skolas

pedagoģiskās padomes sēdē „ Vērtēšanas sistēma kā viena no vērtībizglītības

elementiem”. Tā reglamentē vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot

izglītojamo, viņu vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā,

motivējot izglītojamo dzīvei nepieciešamu zināšanu un prasmju apguvei,

mācību sasniegumu pilnveidei, sekmējot līdzatbildību par mācību rezultātiem. Rīgas

Ukraiņu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka mājas

darbu vērtēšanu, kritērijus un biežumu, skolotāju pienākumus, vērtējot skolēnu

attīstību, zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī vecāku un skolēnu

informēšanas kārtību par skolēnu mācību sasniegumiem. Izglītojamiem ir zināma un

saprotama vērtēšanas kārtība lielākajā daļā mācību priekšmetu. Pedagogi

sasniegumu vērtēšanas kārtību ievēro. Skolotāji veido vienotus pārbaudes darbus,

paredzot vērtēšanas kritērijus un divu nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas dod

iespēju skolēniem uzlabot mācību sasniegumus. Skolā apkopo informāciju par

katra izglītojamā mācību sasniegumiem, analizē to, secinājumus un izvirzītos

uzdevumus izmanto mācību procesa pilnveidei. Par to liecina mācību

dokumentācija, sekmju kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem, mācību gada

atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze, metodisko

komisiju un vadības sanāksmju protokoli, mācību procesa kvalitātes analīzes pa

mācību priekšmetiem skolotājiem individuāli, metodiskajās komisijās un skolas

vadībā.

Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni atbilst skolēnu vecumam,

individuālajām spējām,  mācību  priekšmeta  specifikai  un  izvirzītajam  mērķim.

Tiek  izmantota  ballu  un apguves  līmeņu  skala,  vērtējums,  sākumskolā –

aprakstošs  vērtējums  mutiski  un rakstveidā.  Vienoti  vērtēšanas  principi  ir



32

skolēnu  gatavotām  prezentācijām  visos  mācību priekšmetos, vienota projektu

darbu un ZPD vērtēšana. Skolēni un viņu vecāki ir iepazīstināti ar Rīgas Ukraiņu

vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā noteiktajām prasībām un

iespējām uzlabot mācību sasniegumus. Viņi izprot mācību sasniegumu vērtēšanas

kārtību, sasniegumu uzlabošanas iespējas un termiņus. Skolēnu ģimenes ik mēnesi

saņem pilnu informāciju par skolēnu mācību rezultātiem un kavējumiem.

Tradicionālas un labi apmeklētas ir vecāku dienas skolā divas reizes mācību gadā –

rudenī un pavasarī.

Skolēnu mācību sasniegumu uzskaiti pārrauga un kontrolē direktores

vietnieki izglītības jomā. Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek daudzpusīgi

izmantota darbam pedagogu kolektīvā, vecāku informēšanai un skolēnu

motivēšanai mācību sasniegumu paaugstināšanai.

Stiprās puses
 Skolā izstrādāta skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kura

nodrošina vienotu, secīgu, zinātniski pamatotu skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu

un reglamentē to veidu, biežumu, aspektus un kritērijus, kā arī metodes un

paņēmienus.

 Skolā ir plaša, daudzveidīga un diferencēta skolēnu mācību sasniegumu

datu bāze, kas tiek izmantota mācību darba pilnveidei.

 Skolēni pamatā izprot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, izmanto

iespējas uzlabot savus mācību sasniegumus.

   Tiek organizētas Ukrainas vēstniecības .darbinieku Latvijā stundas.

   Skola izmanto Atvērto durvju dienas ĀM, IZM, saeimā.

Turpmākās attīstības vajadzības
 Panākt, ka visi skolotāji precīzi un savlaicīgi ievēro Rīgas Ukraiņu vidusskolas

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

 Skolēniem ir iespējas uzlabot savus sasniegumus apmeklējot individuālās un

tematiskās konsultācijas, kā arī  skolas dabaszinātņu laboratoriju.

Vērtējums – ļoti labi
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4.3. Skolēnu sasniegumi

4.3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

Skolēnu sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi katrā

ikdienas vai valsts  pārbaudes darbā. Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu

katrā klasē plānotās mācību priekšmetu standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu

pamatizglītību un vidējo izglītību. Pedagogi un skolas vadība koordinē un analizē

skolēnu sasniegumus un seko viņu izaugsmei.

Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī periodiski

pēc dažādiem skolas vai valsts pārbaudes darbiem mācību gada laikā.

Mācību sasniegumi no 2008./2009. mācību gada tiek reģistrēti un uzkrāti

elektroniskajā e-klases sistēmā,  tā   radot   vēl  daudzpusīgākas  un  plašākas  iespējas

skolēna  vai  klases  mācību sasniegumu vērtējumu  kvalitatīvai un kvantitatīvai

dinamikas analīzei, ļauj veikt vērtējumu analīzi atsevišķā mācību priekšmetā noteiktā

laika posmā.

Analizējot pēdējo trīs mācību gada rezultātus, tiek pievērsta uzmanība optimāla

un augsta līmeņu  mācību sasniegumu dinamikai. Secināms, ka visās izglītības

programmās ir vērojama  šo  vērtējumu  stabilitāte.  Par  sasniegumu  tiek  uzskatīts

vājo  vērtējumu  skaita samazināšanās visās izglītības  programmās.  Pēc

papildpasākumiem jūnijā uz nākamo klasi tiek  pārcelti  praktiski visi  skolēni.

Pedagogi  atbildīgi   seko  mācību  sasniegumu  dinamikai  savā priekšmetā, strādā

papildus diferencēti un individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus priekšmetā

un uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti. Līdz ar to 6., 9., un 12. klašu  skolēnu gada

vidējie vērtējumi 2008./2009., 2009./2010., 2010./2011. mācību gadā 6.klasē ir: 6,96,

7,11 un 7,36 (6., 7. pielikums), 9.klasē ir: 7,0, 7,10 un 7,30 (8., 9. pielikums), 12.klasē

ir: 6,97, 7,18 un 7,4 (9., 10. pielikums). Šo klašu grupu skolēnu vidējos vērtējumus

dažādos mācību priekšmetos un skolēnu sadalījumu pēc mācību sasniegumiem pa

līmeņiem pēdējos 3 mācību gados var   redzēt 6.,7.,8.,9.,10.  pielikumā.

 Sākumskolas  3. klasē  skolēnu  mācību sasniegumus ballēs vērtē mācību

priekšmetos, kuros notiek valsts un skolas gala pārbaudījumi - latviešu  valodā,

matemātikā, ukraiņu valodā un dabaszinībās, pārējos priekšmetos – aprakstoši.

Latviešu  valodā 2010./11.  mācību  gadā skolēnu vidējā atzīme bija 7,2 jeb 72%,
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matemātikā – 79%, ukraiņu valodā – 70%, dabaszinībās – 75%. (8.tabula). Pēc

7.tabulas redzams, ka 3.  klašu  skolēnu  mācību  sasniegumi pamatmācību

priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā un ukraiņu valodā pēdējos 3 mācību gados

ir pietiekoši augstā un optimālā līmenī.

7.tabula. 3. klases skolēnu ikdienas vērtējumi pēdējos 3 mācību gados

(11.,12.,13. pielikums).

Ukraiņu valoda
Augsts
līmenis

Optimāls
līmenis

Pietiekams
līmenis

Nepietiekams
līmenis

2008./2009.m.g. 33,33 66,67 0,00 0,00
2009./2010.m.g. 35,29 35,29 29,41 0,00
2010/.2011.m.g. 47,06 41,18 0,00 0,00

Matemātika
Augsts
līmenis

Optimāls
līmenis

Pietiekams
līmenis

Nepietiekams
līmenis

2008./2009.m.g. 50,00 50,00 0,00 0
2009./2010.m.g. 35,29 64,71 0,00 0
2010/.2011.m.g. 52,94 29,41 17,65 0

Latviešu valoda
un literatūra

Augsts
līmenis

Optimāls
līmenis

Pietiekams
līmenis

Nepietiekams
līmenis

2008./2009.m.g. 66,67 33,33 0 0
2009./2010.m.g. 11,76 88,24 0 0
2010/.2011.m.g. 11,76 88,24 0 0

Lai veicinātu regulāru mācīšanos ikdienā un sekmētu skolēnu atbildības un

mācību motivācijas  paaugstināšanos,  pamatojoties  uz  Ministru  kabineta  2005.

gada  1.  novembra noteikumiem Nr. 822, mācību gadu beidzot, 5., 7., 8., 10., 11.

klašu skolēni mācību priekšmetos veic noslēguma pārbaudes darbu, par kuriem skolēni

un viņu vecāki ir informēti katra mācību gada sākumā.  Kvalitatīvi  un  kvantitatīvi

analizējot  mācību  gada  noslēguma  pārbaudes  darbu rezultātus   salīdzinājumā   ar

skolēnu   vidējām   atzīmēm   semestra   vērtējumos   un   gadā, metodiskajās

komisijās  un  pedagogu  padomes  sēdēs  tiek  apspriesta  ikdienas  vērtējumu

objektivitāte, izvirzīti uzdevumi skolēniem, kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā

mācību priekšmetā noslēguma pārbaudes darbā, noteikti papildpasākumi jūnijā
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skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi gadā atsevišķos mācību

priekšmetos.

Skolēnu sasniegumu analīzes materiālus apkopo, salīdzina ar iepriekšējo

mācību gada rezultātiem  un  izvirza uzdevumus  nākamajam mācību  gadam,

diagnosticējot  veiksmes  un riskus, ja tādi ir.

Stiprās puses

 Skolā ir izveidota un regulāri atjaunota mācību sasniegumu uzskaites un

analīzes sistēma, plaši un daudzveidīgi izmantojot e-klases iespējas.

 Visu klašu izglītojamie un viņu vecāki regulāri tiek iepazīstināti ar

mācību sasniegumiem un to dinamiku.

 Valsts pārbaudes darbu vērtējumos 3., 6., 9. klašu skolēniem, salīdzinot

ar mācību gada vērtējumu, vērojama pozitīva mācību sasniegumu dinamika.

 Pēc e-klases sistēmas ieviešanas palielinājies skolēnu skaits ar augstiem

mācību sasniegumiem, nav skolēnu, kas atkārtoti mācās kādā no klasēm.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Skolēnu pašanalīzes efektīgāka izmantošana un individuālo sasniegumu

prognozēšana,

 Mērķtiecīgāks individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem.

4.3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Vidusskolas metodiskās komisijas un skolas vadība regulāri un sistemātiski

uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos

eksāmenos.

3., 6. un 9. klašu skolēnu rezultāti valsts pārbaudes darbos ir atbilstīgi mācību gada

vērtējumiem un  augstāki. Pēc 8. tabulas redzam, ka 2010./2011. m. g. 3. klasē no 23

skolēniem latviešu valodā augstu vērtējumu valsts pārbaudes darbā ieguva 30,43% skolēnu,

pārējie 69,56 – optimālu. Pietiekama un nepietiekama vērtējuma nav. Matemātikā augstu

līmeni ieguva 39,13%, optimālu līmeni matemātikā ieguva 47,83% skolēnu, bet 13,04

skolēnu ieguva pietiekamu līmeni.
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8.tabula Skolēnu sasniegumi % necentralizētajos pārbaudes darbos (ieskaitēs)

3.klasē 2010./2011.m.g. (14. pielikums).

Klase Mācību
priekšmets

Augsts
līmenis

Optimāls
līmenis

Pietiekams
līmenis

Nepietiekams
līmenis

Vidējā
atzīme

3.
Latviešu
valoda 30,43 69,56 0 0 7,2

3. Matemātika 39,13 47,83 13,04 0 7,9

3.

Ukraiņu
valoda un
literatūra 47,62 38,10 14,29 0 7,0

3. Dabaszinības 39,13 47,83 13,04 0 7,5

Labus rezultātus valsts pārbaudījumos 3.klases skolēni uzrādīja arī 2009./2010.

un 2008./2009. mācību gadā (14.pielikums).

 6. klasē valsts pārbaudījumi pēdējos 3 gadus veikti latviešu valodā un

matemātikā, bet 2010./2011. m. g. arī dabaszinībās. Latviešu valodas ieskaitē Rīgas

ukraiņu vidusskolas 6.klases skolēni parāda diezgan augstu zināšanu līmeni.

2008.2009.m.g. augsts līmenis 60%, optimāls līmenis – 30%, pietiekams – 10%.

2009./2010. m.g.: augsts līmenis  43%, optimāls līmenis – 43%, pietiekams – 14%.

2010./2011.m.g.: augsts līmenis  58%, optimāls līmenis –32%, pietiekams – 11%.

(15.pielikums).

Matemātikā skolēnu zināšanu līmenis ir bijis diezgan svārstīgs, bet ar tendenci

uzlaboties. Vidējais vērtējums 2008./2009.m.g. bija 50%, 2009./2010. – 60%, bet

2010./2011. m. g. jau 70%. (15.pielikums).

Ukraiņu valodā skolēnu zināšanu un prasmju līmenis gan ikdienas vērtējumos,

gan gada noslēguma pārbaudījumos ir pietiekoši augsts. 2008./2009. m. g. augstu

vērtējumu saņēma 30% skolēnu, 2009./2010. – 57% skolēnu, 2010./2011. – 58%

skolēnu. Atbilstoši pa mācību gadiem optimālu vērtējumu saņēma 50%, 43%, 45%

skolēnu (15.pielikums).

Dabaszinībās valsts pārbaudījumu 6. klase kārtoja pirmo reizi 2010.2011.

mācību gadā un uzrādīja pietiekoši augstu zināšanu un prasmju līmeni: augsts

vērtējums – 47%, optimāls – 42%, pietiekams – 11%. (15.pielikums).
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Salīdzinot 6.klases skolēnu zināšanu un prasmju novērtējumu ikdienā un valsts

pārbaudījumos, redzams, ka šie vērtējumi ir atbilstīgi un skolēnu attieksme pret

mācību darbu ar katru gadu uzlabojas – nepietiekošu vērtējumu nav.

Augsti un optimāli mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos ir arī 9. klašu

izglītojamiem angļu valodā, latviešu valodā un literatūra, Latvijas un pasaules vēsturē

un ukraiņu valodā (16. pielikums). Angļu valodā 2008./2009. m. g. valsts

pārbaudījumā  44% skolēni ieguva augstu vērtējumu, bet gadā 30% izglītojamo,

2009./2010.- 40% un 35%, bet 2010./2011/ - 33% un 17%. (16. pielikums). Līdzīgi

rezultāti ir arī latviešu valodā, kur augstu un optimālu vērtējumu 2008./2009. m. g.

eksāmenā  saņēma 85 % skolēnu, gadā – 78%, 2009./2010. m. g. – 80% un 95%,

2010./2011. m. g. – 64% un 67% (16., 18. pielikums). Salīdzinot valsts pārbaudījumu

rezultātus latviešu valodā 9. klasē skolā un valstī, redzam, ka Ukraiņu skolas skolēnu

zināšanu un prasmju līmenis ir ļoti augstā līmenī (18.pielikums). Tas protams ir visu

skolotāju darba rezultāts, pielietojot latviešu valodu kā līdzekli sava mācību

priekšmeta apgūšanā.

Tāpat kā latviešu valodas apguvē arī Latvijas un pasaules vēstures apguvē tiek

pievērsta liela uzmanība. 16. un 21. pielikumā ir redzams, ka vēsturē skolēnu zināšanu

un prasmju līmenis 9.klasē arī ir ļoti labs. 16. pielikuma tabulā un 20.pielikuma

diagrammā redzam, ka valsts pārbaudes darba vērtējumi ir augstāki nekā ikdienas

vērtējumi. Eksāmenā augstu vērtējumu pēdējos 3 mācību gadus ir saņēmuši 33%,

30%, 75% skolēnu, optimālu – 59%, 45%, 25% skolēnu, pietiekamu – 7%, 25%, 0%

skolēnu (16., 21. pielikums).

9. klases matemātikas eksāmenā  augstu un optimālu vērtējumu par pēdējiem 3

mācību gadiem ir ieguva šādi: 44%, 50%, 42% skolēnu, gadā – 45%, 50%, 42%. (16.,

20. pielikums).

Salīdzinot 9. klašu skolēnu mācību gada un eksāmenu rezultātus pēdējos trīs

mācību gados, secinām, ka rezultāti ir stabili. Neviens no izglītojamiem nav saņēmis

nepietiekošu vērtējumu un palicis otru gadu 9.klasē.

Vidusskolas skolēnu mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek

apkopoti un analizēti pa iegūtajiem līmeņiem mācību priekšmetos pēdējos trīs mācību

gados. (17.pielikums). Augstus un optimālus A, B, C līmeņus 2008./09. mācību gadā

angļu valodā ieguvuši 95%, 2009./10. mācību gadā – 79% un 2010./11. mācību  gadā
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– 75%  vidusskolēnu  (17., 22.  pielikums). Latviešu valodā un literatūra A, B, C

līmeņus 2008./09. mācību gadā ieguvuši  95%, 2009./10. mācību gadā – 88% un

2010./11. mācību  gadā –  65%  vidusskolēnu  (17., 23.  pielikums). Matemātika A, B,

C līmeņus 2008./09. mācību gadā ieguvuši 80%, 2009./10. mācību gadā – 42% un

2010./11. mācību  gadā – 45%  vidusskolēnu  (17., 24.  pielikums).

Ļoti augstus rezultātus eksāmenā uzrāda skolēni krievu valodā (17., 25.

pielikums).

  Salīdzināti  skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2009./2010. mācību

gadā ar  valstī  iegūtajiem  rezultātiem.  Skolā A, B, C līmeņi ir augstāki nekā valstī

(17.,22.,23.,24.,25. pielikums).

Pedagogi un skolēni uzskata, ka šos rezultātus var uzlabot, tāpēc strādā

mērķtiecīgi, diferencēti un individuāli, lai mācību sasniegumu līmeni paaugstinātu,

sevišķi matemātikā.

Labi rezultāti mūsu skolai ir arī skolu reitingā. Rīgas Ukraiņu  vidusskola

Latvijas skolu reitingā starp visām pilsētas vidusskolām atrodas 21 vietā. Bet starp

Rīgas vidusskolām 13 vietā.
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4.4.  Atbalsts  skolēniem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas un

noteikumi. Tajos minētas uzvedības prasības visos mācību kabinetos, pasākumos skolā

un ārpus tās, reglamentēta rīcība un uzvedība mācību ekskursijās un braucienos.

„Drošības  noteikumi  mācību  kabinetos”  ir  izvietoti  klasēs  pie  informācijas

dēļa,

„Iekšējās kārtības noteikumi”, „Drošības noteikumi Rīgas Ukraiņu vidusskolas

organizētajos pasākumos”, „Drošības tehnikas un iekšējās kārtības noteikumi

skolēniem sporta sacensībās”, un „Drošības noteikumi mācību ekskursijās un

pārgājienos” ir pieejami pie skolas vadības,  klašu  audzinātājiem,  metodisko

komisiju  vadītājiem.  Ar  instrukciju  un  drošības noteikumu prasībām regulāri tiek

iepazīstināti skolēni,  skolas  darbinieki un skolēnu vecāki. Noteikumu un instrukciju

prasības tiek ievērotas.

Skolā  ir  izstrādāti  un  telpās  izvietoti  evakuācijas  plāni  ar  sīkākiem

norādījumiem rīcībai   ekstremālās   situācijās.   Skolā   ir  izvietoti   ugunsdzēšamie

aparāti.   To   atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. Ceļu

satiksmes drošība kā apakštēma tiek skatīta klases audzinātāju  stundās  visās klašu

grupās. Klašu audzinātāju darbā tiek plānotas stundas  par  drošības  jautājumiem  un

rīcību  ekstremālās  situācijās.  Skolā  regulāri  notiek tikšanās  ar  policijas

darbiniekiem,  lai  teorētiskās  un  praktiskās  nodarbībās  nostiprinātu prasmes un

iemaņas rīkoties bīstamās situācijās. Skolēni zina, kā rīkoties sava vai skolasbiedru

apdraudējuma gadījumā. Pēc renovācijas skolā ir drošāka vide papildus izejas pāreja

atbilstoši drošības noteikumiem.

Skolēnu  drošības  nodrošināšanai  skolas  garderobē,  ieejas  foajē  un  ēkas

ārpusē izvietotas   novērošanas  kameras,  kuru  filmēto  materiālu  ieraksta  un

saglabā  iespējamo konfliktsituāciju veiksmīgai risināšanai. Skolā ir dežurants, skolas

apkārtnē dežurē Pašvaldības policijas darbinieks. Pusdienu starpbrīžos  par  skolēnu

drošību un kārtību skolas gaiteņos, skolas ēdnīcā un kafejnīcā atbild dežurējošie

skolotāji  atbilstoši sarakstam. 96% pedagogu psiholoģisko atbalstu skolēniem,
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sociālpedagoģisko atbalstu un skolēnu drošības garantēšanu vērtē kā labu un ļoti labu .

Skolā ir atbalsta personāls – skolas psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, skolas

medmāsa, kas sniedz nepieciešamo  emocionālo, psiholoģisko, medicīnisko  vai

sociālo  palīdzību.  Ir  noteikta  informācijas apmaiņas kārtība par skolēniem, kuriem

nepieciešams šāds atbalsts, bet palīdzību var saņemt, arī esot ārpus šīs informācijas

aprites. Skolotāji,  klašu audzinātāji, skolēni un vecāki var konsultēties un lūgt

attiecīgu palīdzību atbalsta personālam, jo tas nepieciešamības gadījumā problēmas

risināšanā darbojas saskaņoti. Skolā atbalsta personāla palīdzība ir pieejama visiem

skolēniem  un  vecākiem,  kam  tā  nepieciešama.  Palīdzību  var  saņemt  gan

grupā,  gan  arī individuāli.Ja  nepieciešams,  tiek  piesaistīti  resursi  ārpus  skolas.

Skolas  atbalsta  personāla darbinieki  ir  iejūtīgi  un  sniedz  konstruktīvus  ieteikumus

un  pozitīvu  emocionālu  atbalstu problēmas vai situācijas risināšanai. Skolā ir resursi

atbalsta personāla darba nodrošināšanai. Skolas  vadība  organizē  un  pārrauga

atbalsta  personāla  darbu,  sniedz  ieteikumus  darba plānošanā.

Skolā ir atbalsta centrs kurā skolas medicīnas darbiniekam, sociālajam

pedagogam, logopēdam un psihologam ir savas darba telpas un pieņemšanas laiki.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts skolēnu vajadzību izpētē, individuālo un

grupu darbības  plānu  sastādīšanā,  problēmsituāciju  analīzē  un  sniedz  savam

profilam  atbilstošu palīdzību vai konsultāciju.

Skolas atbalsta personāls nodrošina skolēniem atbalstu mācību procesā,

savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalsta personāla darba grafiks

Sociālais pedagogs:
Egīls Vilkaušs

Kabineta numurs 044

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00 –15.00,

OTRDIENA 8.00-15.00,

CETURDIENA 8.00-15.00
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Psihologs:
Svetlana Gerasimova

Kabineta numurs 045

Pieņemšanas laiki:

OTRDIENA 8.30-14.00

Logopēds:

Ilze Vilcāne

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.30-13.00,

OTRDIENA 8.30-13.00,

TREŠDIENA 11.00-16.00

Medmāsa:
Tatjana Pilmane

Kabineta numurs 043

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00-15.30,

OTRDIENA 8.00-15.30,

TREŠDIENA 8.00-15.30,

CETURTDIENA 8.00-15.30,

PIEKTDIENA 8.00-15.30

Bibliotekāre:
Jeļena Veisa

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00-16.00,

OTRDIENA 8.00- 15.45,

TREŠDIENA 8.00-16.00

CETURDIENA 9.00-13.40

PIEKTDIENA Metodiskā diena

                        Bibliotēka slēgta
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Pagājušajā mācību gadā sociālais  pedagogs  individuāli  par  dažādiem

jautājumiem  konsultējis 134 skolēnus. Daudziem bijušas nepieciešamas un

nodrošinātas atkārtotas  konsultācijas.  Pedagogiem  sociālais  pedagogs  atbalstu

visvairāk sniedzis  par  neattaisnotu  kavējumu,  uzvedības  problēmu  jautājumiem,

mācību  grūtībām, strādājis  ar  skolēniem,  kas ieradušies no citām valstīm.

Izveidojusies veiksmīga  sadarbība  ar  Sociālo  dienestu,  Pašvaldības  policiju,

nevalstiskajām organizācijām, dažādām valsts institūcijām un interešu centriem.

Skolas sociālais pedagogs ir skolas Parlamenta konsultants un ukraiņu jauniešu

biedrības “Vektors Eiropa” valdes loceklis, tas dod  autoritāti skolēnu vidū un atvieglo

labvēlīgu un uzticīgu komunikāciju ar izglītojamiem un jaunatni.

Logopēds strādā ar 1.–4. klašu skolēniem dažādu lasīšanas, rakstīšanas

traucējumu korekcijai.  2010./2011.m.g.  logopēdijas  nodarbības  apmeklēja  55

sākumskolas  skolēni, mācību gada beigās  traucējumi pilnībā novērsti 14 skolēniem.

Logopēds kopā ar skolas psiholoģi  piedalās  nākamo  pirmklasnieku  t.s.  „Iepazīšanās

nodarbībās”,  kur  novēro  viņu gatavību  mācībām  skolā,  uzvedības  paradumus,

valodas  attīstību,  konstatē  nepieciešamos uzlabojumus, sadarbojas ar nākamo

skolēnu vecākiem un skolotājiem.

Darbā   ar   skolēniem,   kuriem   īpaši   nepieciešams   nodrošināt   viņu

emocionālās, psiholoģiskās  un  sociālās vajadzības, tiek akcentēta sadarbība klases

audzinātājs – skolas atbalsta personāls – skolēns –  vecāki, nodrošinot nepārtrauktu

procesu. Klases audzinātājs nepieciešamības gadījumā var lūgt sociālo pedagogu

apmeklēt skolēnu mājās.

Skolas atbalsta personāls, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji

veiksmīgi rīko adaptācijas  pasākumus 1., 5. un 10. klasēs, tā sekmējot veiksmīgu

pāreju uz jaunām prasībām  mācību  procesā  un  organizācijā.  1.  klašu  adaptācijas

pasākumi  tiek  organizēti iepriekšējā mācību gada maijā nākamajiem skolēniem kopā

ar vecākiem, kā arī mācību gada 1. nedēļā.  Adaptācijas  jautājumus  šajās  klasēs

mācību  gada  sākumā  analizē  arī  skolas administrācijas sanāksmēs. Tāpat tiek

veiktas aptaujas par to, kā skolēni jūtas skolā, rīkotas nodarbības   uzmanības   un

sadarbības   prasmju   attīstības   veicināšanai. Uzmanība tiek pievērsta arī tiem

skolēniem, kuri mācības mūsu skolā uzsāk t.s. pārcelšanas klasēs.  Tā  kā  skolas

mācību  programmas pamatā  ir četru valodu apguve, šiem skolēniem  zināšanu
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līmeņa   izlīdzināšanai  un  veiksmīgākai  adaptācijai  tiek   piedāvātas atsevišķas

fakultatīvās  nodarbības  atsevišķā  valodā.  Skolēni  tās  atzinīgi  novērtē  un  labprāt

izmanto. Nepieciešamības  gadījumā skolēniem ir iespēja saņemt individuālu

psiholoģes konsultāciju.

Skolā  strādā  sertificēts  medicīnas  darbinieks –  skolas ārsts ar  atbilstošu

izglītību. Atbilstoši normatīvajām prasībām ir iekārtots medicīnas kabinets.

Stājoties skolā, skolēnu vecākus lūdz skolu informēt par bērna veselības

stāvokli, tām īpatnībām,  kas  būtu  jāzina  skolas  darbiniekiem  par  skolēna  veselību.

Klašu  audzinātāji iepazīstas ar savas audzināmās  klases skolēnu veselības stāvokli,

sadarbojas ar vecākiem, apgūst  pamatzināšanas  rīcībai  konkrētās  situācijās   (cukura

diabēta  paasinājumi  u.  tml.) Saskaņojot ar vecākiem, skolā ārsta uzraudzībā notiek

skolēnu profilaktiskā potēšana. Skolā tiek sniegta neatliekamā

medicīniskā palīdzība, nepieciešamības gadījumā izsaukta

Neatliekamās  medicīniskās  palīdzības  brigāde.  Mediķis  sniedz   informāciju

pedagogiem, klases audzinātājam un vecākiem par skolēnu veselības stāvokli, ja tas

var ietekmēt skolēna mācību  darbu.  Negadījumu,  traumu,  pēkšņas  saslimšanas

gadījumā  medicīnas  darbinieks informē skolēna vecākus, tālāko rīcību saskaņojot ar

viņiem.

Mediķis kontrolē skolas telpu sanitāro stāvokli, kontrolē ēdiena kvalitāti skolas

ēdnīcā. Skolas mediķis savu darbu plāno; saskaņojot  ar klases audzinātāju, piedalās

klases audzinātāja stundās, kur skolēni tiek apmācīti rīkoties negadījumu un

traumatisma situācijās.

Skolēni  un skolas  darbinieki  zina,  kā  rīkoties  negadījumu,  traumu  un

saslimšanu gadījumos,  ir  izpalīdzīgi  un  atbalstoši  gan  saslimušajiem  skolēniem,

gan  viņu  vecākiem. Skolas „Noteikumos par mācību stundu kavējumiem” ir noteikta

kārtība, kādā skolēni iesniedz mācību kavējumu attaisnojošus dokumentus. Gandrīz

visi skolēni noteikumu prasības ievēro. logopēds var konsultēt arī kā speciālais

pedagogs jo viņam ir atbilstoša izglītība.

Skola popularizē veselīgu dzīvesveidu, organizē sporta aktivitātes un iesaista

tajās gan skolēnus, gan skolas darbiniekus jo ir laba sporta bāze gan skolas iekšienē

gan skolas teritorijā.

Skolā ir  nodrošināta  iespēja  iegādāties veselīgas uzkodas.
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Skola  piedāvā  1.–4.  klašu  skolēniem  iespēju  piedalīties  pagarinātās  dienas

grupas nodarbībās. Katru vasaru skolā tiek organizēta ar RDJSD atbalstu tiek

organizēta vasaras dienas nometne “Saulespuķe”.

Stiprās puses

 Vasarā tiek organizēta strādājošiem vecāku bērniem attīstoša veselīga

dzīvesveida vasaras nometne “Saulespuķe”.

 Skolā ir pieejama sertificēta mediķa palīdzība atbilstīgi prasībām

iekārtotā medicīnas kabinetā.

 Skolēni un skolas darbinieki zina, kā rīkoties negadījumu, traumu,

saslimšanas gadījumos.

 Skolā ir izstrādātas un noteiktā kārtībā apstiprinātas drošības instrukcijas

un noteikumi; skolēni, skolas darbinieki un vecāki ir iepazīstināti ar prasībām un tās

ievēro.

 Skolā ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai

ekstremālās situācijās.

 1.–4. klašu skolēni var piedalīties pagarinātās dienas grupas nodarbībās

 Kvalitatīvu palīdzību dažādu situāciju risināšanai var saņemt pie

kvalificēta skolas atbalsta personāla.

 Skola rīko adaptācijas pasākumus visiem 1., 5., 10. klašu skolēniem un

tiem, kas pārnākuši uz mūsu skolu mācīties pārcelšanas klasēs.

Tālākās attīstības vajadzības

 Turpināt pilnveidot vecāku, skolas pedagogu, skolas atbalsta personāla

sadarbību skolēnu spēju un vajadzību izpētē.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.4.2. Atbalsts personības veidošanā
4.4.2.1. Skolēnu pozitīvo attieksmju, personības īpašību un sociālo

iemaņu attīstīšana.

Lai  veicinātu  skolēnu  pozitīvo  attieksmju,  personības  īpašību  un  sociālo

iemaņu attīstību, pamatā tiek izmantoti skolas izglītības programmā ietvertie mācību

priekšmeti.

Zināšanas par sociālajiem jautājumiem, skolēnu iemaņas un attieksmi rosina un

attīsta skolas   audzināšanas  darbs –  klašu  audzinātāji,  mācību  priekšmetu

skolotāji,  skolēnu pašpārvalde, skolas interešu izglītības programmu piedāvājums.

Klašu audzinātāju darba plānojums ietver skolēnu zināšanu, prasmju un

attieksmju veidošanu  un  attīstības  veicināšanu  veselīga  dzīvesveida  pamatos,

atkarības profilaksē, karjeras izvēlē, patriotiskajā audzināšanā, tēmās par drošību

ekstremālās situācijās.

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

procesu, kas nodrošina katram skolēnam iespēju  kļūt par garīgi un fiziski attīstītu

brīvu, uzņēmīgu, radošu un atbildīgu personību ar Latvijas , Eiropas savienības

piederību un pilsonības apziņu..

Audzināšanas darbības uzdevums ir realizēt skolas Nolikumā formulēto skolas

mērķi. Skolas audzināšanas darbu koordinē direktores vietnieki. Klašu audzinātāju

metodiskās  komisijas  darba  prioritātes  un  vadlīnijas  saskaņotas  ar  skolas

attīstības  plāna virzieniem. Skolēniem  ir  iespēja  darboties  klašu  un  skolas

pasākumu  sagatavošanā,  norises vadīšanā,  piedalīties  skolas Parlamenta  darbā,

veidot  klases  dzīvi –  organizēt  ekskursijas, tikšanās un izklaides pasākumus (__.

pielikums). Audzināšanas darbu veic netikai katrs skolotājs bet arī skolas darbinieks.

Klases pasākumu organizēšana pamatā tiek uzticēta klašu aktīvam, kas

sadarbībā ar klases audzinātāju plāno klases pasākuma norises laiku, tematiku un

scenāriju, kā arī iesniedz direktores  vietniecei  audzināšanas  darbā  iesniegumu  par

klases  pasākumu,  atbildīgajiem. Iesniegums jāparaksta klases  audzinātājam. Skolēni

iemācās plānot pasākuma tēmu, norisi, sadarboties ar klasesbiedriem un skolotājiem,

izteikt ierosinājumus, vadīt pasākumus, vērtēt to norisi.
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Skolas  pasākumu  organizēšanā  un  norises  vadīšanā  skolēni  piedalās  pēc

pašu iniciatīvas vai pedagogu rosināti.11. klašu skolēni tradicionāli gatavo 10. klašu

iesvētības, Skolas Parlaments  organizē Skolotāju dienu,  Soročinas gadatirgu,

Mārtiņus, Ziemassvētku Jampadraci, Ukraiņu un latviešu romanci,  Valentīndienas

svinības, piedalās Sporta dienu organizēšanā un norisē. Sporta pasākumu sagatavošanā

aktīvi strādā skolas sporta organizatori

Skolā jau tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās visi vai gandrīz visi

skolas skolēni. Tā 18. Novembra svinīgie pasākumi notiek pēc īpaša grafika visām

klašu grupām, kad tiek organizēti  daudzveidīgi svētku pasākumi: svētku pasākumi un

koncerti skolā un ārpus tās – labdarības koncerti, Kara muzeja, Rīgas   Vēstures  un

kuģniecības  muzeju apmeklējumi un dalība viņu piedāvātajos pasākumos.  tikšanās  ar

dažādu  nozaru speciālistiem, radošo darbu izstāde „Mana Latvija vakar un šodien” .

Ziemassvētku jampadracī piedalās visi 1. –  12. klašu skolēni un tas katru gadu

tradicionāli notiek skolas pagalmā kā skolas deju svētki. Laba tradīcija skolā ir visu

klašu gājiens uz baznīcu Pareizticīgo Ziemassvētkos un Lieldienās.

Īpaši sirsnīgi ir Pēdējā skolas zvana svētki jo tajos tradicionāli kā goda viesi ir

skolas nākamie absolventi.

Ziemassvētkos veco ļaužu pansionāta  “Pārdaugava” iemītniekiem skolas

kolektīvi “Perlinka” un “Mrija” sniedz labdarības koncertus un par skolēnu saziedoto

naudu dāvina saldumus.

Personības daudzpusīgai, pilnvērtīgai attīstībai skola piedāvā piedalīties sporta

spēļu turnīros,  sacensībās skolā un ārpus tās. Skolēni, pārstāvot savu skolu, gūst labus

rezultātus Latgales priekšpilsētas,  Rīgas  un   novada  sacensībās  dažādos  sporta

veidos.  Sporta  organizatori aktivitātēs iesaista visu klašu skolēnus –  viņi  piedalās

sacensībās, palīdz tās organizēt un nodrošināt to norisi. Visa mācību gada garumā

skolēni piedalās, skolas olimpiskajās spēļu nedēļās, sporta spēļu turnīros kā arī

netradicionālās sporta sacensībās ( boulings, lapta u.c.) Tas ļauj saliedēt skolas

kolektīvu, izpausties sportiskajām spējām un  attīstīt  pozitīvu  savstarpējo  saskarsmi.

2010./2011. mācību gadā vidusskolas meiteņu komanda izcīnīja Latgales priekšpilsētā

3. vietu volejbolā un 2. vietu florbolā. Skola organizē un piedalās starpskolu sporta

sacensībās volejbolā, futbolā un florbolā ne tika Latgales priekšpilsētā bet Rīgas

mērogā.
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Skolas sporta organizatori lai pilnveidotu savu profesionalitāti sistemātiski

piedalā dažādos semināros atklātās stundās meistarklasēs un kursos. Sporta skolotāji

nepārtraukti veic darbu ar izglītojamo vecākiem par sporta un veselīga dzīvesveida

nozīmi.

Skolēni vada dažādu pasākumu norisi. Līdz ar to skolēni gūst nepieciešamās

iemaņas un prasmi  uzstāties publikas priekšā, trenē pareizrunu, dikciju un pievērš

uzmanību savai valodas kultūrai. Skolēni – pasākumu vadītāji vēlāk šo pieredzi atzīst

par ļoti vērtīgu.

Skolas pasākumu sagatavošanā veiksmīga ir sadarbība ar skolas interešu

izglītības programmu pedagogiem, skolas administrāciju, skolas tehniskajiem

darbiniekiem.

Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēni var izrādīt savu iniciatīvu, izteikt

priekšlikumus, iesaistīties to  realizēšanā un uzņemties  atbildību par paveikto klases

un skolas pasākumu organizēšanā. Katram 7.-12. klases skolēnam ir iespēja darboties

pašpārvaldē – skolas Parlamentā. Pašpārvaldes darbs tiek plānots, skolēnu  pārstāvji

piedalās Skolas padomes darbā. Pedagogi atbalsta  un  veicina  skolēnu  darbošanos

pašpārvaldē,  atbalsta  Skolēnu  domes  iniciatīvas. Skolas Parlamentam ir pedagogs –

konsultants. Īpaši šajā mācību gadā skolēni darbojas aktīvi – ir izteikti, apspriesti un

pieņemti skolēnu priekšlikumi Iekšējās kārtības noteikumu precizējumam par

nosacījumiem skolēnu ikdienas apģērbam. Pašpārvalde turpina organizēt arī

tradicionālos pasākumus – Skolotāju dienu, Soročinas gadatirgu, Ziemassvētku

Jampadracis, Valentīndienas u.c. Uztur un dibina sakarus ar Ukrainu un ņem dalību

koncertos , konferencēs un festivālos.

Sākumskolā atbilstīgi savam vecumposmam skolēni līdzdarbojas  pasākumu

organizēšanā, izsaka ierosinājumus klases un skolas dzīves pilnveidei. Katru decembri

notiek 1. klašu svētki 100 diena skolā kur piedalās visa sākumskola.

Skolēniem ir iespēja izteikt savus ierosinājumus, kritiku un citas atsauksmes par

skolas dzīvē  aktuālām  tēmām.  Šāda  iespēja  ir  arī  skolas  darbiniekiem  un  skolēnu

vecākiem. Ierosinājumus un ieteikumus var izteikt gan personiski (administrācijai ir

pieņemšanas laiki), gan caur pašpārvaldes institūcijām – skolas Parlamentu,
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pedagoģisko padomi, Skolas padomi.  93% pedagogu atbalstu skolēnu personības

veidošanā vērtē kā labu un ļoti labu.

Stiprās puses
 Skolēniem ir iespēja darboties klases un skolas pasākumu organizēšanā,

piedalīties skolēnu domes darbā, izteikt priekšlikumus un ierosinājumus skolas darba

pilnveidei.

 Sporta darba organizatori plāno un organizē aktīvu un daudzveidīgu

skolas sporta dzīvi, iespējas piedalīties ir katram skolēnam.

 Skolēni, skolas darbinieki un skolēnu vecāki ir informēti par skolēnu

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sporta sacensībās, kā arī citās

aktivitātēs.

Tālākās attīstības vajadzības

 Skolas pasākumu organizēšanā iesaistīt klašu kolektīvus.

 Organizēt tematiskus, apgūstamajām mācību tēmām atbilstošus, izzinošus

pasākumus klasēm un klašu grupām.

 Veikt brīvprātīgo darbu un organizēt lekcijas no malas.

Vērtējums – ļoti labi.

4.4.2.2. Interešu izglītības organizēšana.

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek veidots, ņemot vērā

skolēnu un viņu vecāku  vēlmes un skolas iespējas. Skolā darbojas tautisko deju

kolektīvs Perlinka” (2.grupas), moderno deju grupa “Lagūna” vizuālās mākslas studija

“Saulessvece” ( 4. grupas) , sākumskolas vokālā studija “Leļitki”, pamatskolas un

vidusskolas koris “Mrija”, vokālais ansamblis “Mrija “, Ukraiņu folklora, sākumskolas

angļu klubs “Cup to tea”,  Modelēšana un Dizains, volejbols un sporta spēles.

Skolēniem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolas piedāvājumu

interešu izglītībā,  kā  arī  par  nodarbību  norises  laikiem.  Interešu  izglītības
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programmu  nodarbību saraksts  tiek  sastādīts  atbilstoši   skolas  iespējām  (īpaši  1.-

4.  klašu  grupā)  un  skolēnu vajadzībām.

Interešu izglītības darbs tiek regulāri kontrolēts un analizēts.

Tautisko deju kolektīvs “Perlinka” un vokālais ansamblis “Mrija” 2010./2011.

m. g. piedalījās Eiropas slāvu kultūras centra “Lira” mākslas svētkos “Mēs esam tavi

talanti Latvija”, Starptautiskajā festivālā “Baltik Melody”2010, Pilsētas svētkos

“Maslenica” atpūtas un kultūras centrā “Lido”, Tautas talantu festivālā “Daugavas

vainags” konkursā un laureātu koncertā k.c. “Imanta”, Origo, Ķīpsalas izstāžu

kompleksā izstādes koncertā “Bērnu pasaule”, labdarības koncertos veco ļaužu

pansionātā “Pārdaugava” ,Mazākumtautību skolu pavasara svētkos igauņu skolā,

ukraiņu kopienas Latvijā 100 gadu jubilejas pasākumos k.c. “Lido”, Mazā ģildē un

kļuva par Starptautiskā konkursa – festivāla “Mēs visi esam tavi bērni Ukraina” Odesā

diplomantiem. Teātris  aktīvi  piedalās  Rīgas  pilsētas,  valsts  un  starptautiskos

teātru  festivālos.

Vizuālās mākslas studija “Saulespuķe” dalībnieki guva godalgotas vietas

mākslas konkursos “Šī zeme ir mūsu” skolēnu pils,  “Ziemai vārti vaļā”, “Šeit es

dzīvoju” Lidice, Čehija un Starptautiskā tēlotājmākslas un mūzikas konkursā “Saules

krasts”.

Skolēni  un  skolas  darbinieki  tiek  informēti  par  interešu  izglītības

programmu dalībnieku,  skolas  sporta  komandu  un  skolēnu  individuālajiem

sasniegumiem  mācību  un ārpusstundu  darbā.  Atzinības   raksti  un  komandu

fotoattēli  tiek  izvietoti  skolas  stendā, informācija tiek ievietota skolas Mājas lapā.

Skolēni un pedagogi tiek sveikti un apbalvoti ikgadējā skolas pēdējās mācību gada

dienas svinīgajā līnijā.

Stiprās puses

 Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums tiek pilnveidots

atbilstoši skolēnu un viņu vecāku ieteikumiem.

 Sporta darba organizatori plāno un organizē aktīvu un daudzveidīgu

skolas sporta dzīvi, ir iespēja piedalīties katram skolēnam.
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 Skolēni, skolas darbinieki un skolēnu vecāki ir informēti par skolēnu

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sporta sacensībās, kā arī citās

aktivitātēs.

Tālākās attīstības vajadzības

 Attīstīt skolēnu talantu un dot iespēju viņu realizēt .

 Saglabāt interešu izglītības programmas skolēnu personības vispusīgas

attīstības veicināšanai.

 Motivēt skolēnus piedalīties skolas interešu izglītības programmu darbā,

organizēt vairāk interešu izglītības programmu pasākumu, tā ieinteresējot piedalīties

arī citus skolēnus.

 Ņemt dalību dažādos starptautiskos projektos un festivālos.(Ukrainā u.c.)

Vērtējums –  ļoti labi.

4.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

Klases audzinātāju stundu tematiskajos plānos tiek paredzētas stundas par

karjeras izvēles jautājumiem. Šo tēmu skolēni apgūst arī integrēti dažādu mācību

priekšmetu stundās visos vecumposmos.  Skolēni iepazīstas ar dažādām profesijām,

sadarbībā ar skolas atbalsta personālu un, izmantojot ārpusskolas  iespējas - Karjeras

izvēles centrs u.c., noskaidro savas personības stiprās puses, spējas un secina par

nākotnes profesijas izvēli.

Skolēnu laicīga nākotnes karjeras vai galveno karjeras virzienu izpratne ir

būtiska, izvēloties vidējās izglītības programmu 10. klasē. Tā kā Rīgas Ukraiņu

vidusskolā nav paralēlo klašu, kurās varētu piedāvāt skolēniem izvēlēties dažādas

izglītības programmas, kas būtu nepieciešamas tieši savas karjeras turpināšanai, tad

skola piedāvā izglītības programmu ar tādiem mācību priekšmetiem, lai skolēni,

plānojot savu  tālāko  izglītību  augstskolās,  nepieciešamās  zināšanas,  prasmes  un

iemaņas  var iegūt mūsu  skolā.  Līdz  ar  to vidējās  izglītības  programmu

piedāvājums  tiek  veidots  un   koriģēts  atbilstīgi  skolēnu vajadzībām. Tās atbilstību

norāda ar tas, ka praktiski gandrīz visi skolēni (99%) pēc vidusskolas beigšanas
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turpina mācīties gan humanitārajās, gan tehniskajās, gan medicīnas profila augstskolās

Latvijā un ārpus tās – Anglijā, Vācijā, Ukrainā.

 No mūsu skolas 2011. gada 9. klases absolventiem mācības Ukraiņu

vidusskolas  10. klasē turpina 81,48%. Klašu audzinātāji un skolas administrācija

sniedz informāciju 9. klašu skolēniem un viņu vecākiem par  skolā apgūstamajām

vispārējās vidējās izglītības programmām, iepazīstina ar prasībām mācību darbam

vidusskolā.  Skolā regulāri tiek organizētas tikšanās ar diplomātiem, absolventiem, lai

skolēniem jau priekšlaikus būtu motivācija karjēras izglītībā kas atvieglotu profesijas

izvēli nakotnē.

Stājoties skolā (neatkarīgi no klases), vecākiem un skolēniem ir iespējams

iepazīties ar skolā realizētajām izglītības programmām un mācību priekšmetiem. Skolā

tiek plānotas Informācijas un Atvērto durvju dienas, lai ar programmu piedāvājumu

iepazīstinātu pēc iespējas plašāku interesentu loku.

Skolā  ir  pieejama  informācija  par  dažādu  vidējās  un  augstākās  izglītības

iestāžu piedāvātajām izglītības programmām. Skolas Mājas lapā ir informācija par

skolā realizētajām izglītības programmām, tā ir pieejama arī skolēnu dienasgrāmatās

un skolas bibliotēkā.

Par atbalsta  sniegšanu  skolēniem  izglītības  programmu  izvēlē  mūsu  skolā

atbild direktores vietniece.

94% pedagogu skolā pieejamo atbalstu karjeras izglītībā vērtē kā ļoti labu un

labu.

Skola  organizē  tikšanās  ar  dažādu  Latvijas  un  ārvalstu  augstskolu

pārstāvjiem, sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalsta skolēnu interešu un

vajadzību apzināšanu un izpēti.  Skolas sociālais pedagogs un psihologs palīdz

vidusskolas izglītojamiem veikt karjeras testus, lai izvēlētos nākotnē profesiju kurā

turpināt studijas. Pedagogi un skolas atbalsta personāls regulāri sniedz konsultācijas

skolēniem un viņu vecākiem  par  karjeras  izvēles   jautājumiem.   Tiek  organizētas

tikšanās  ar  mūsu  skolas absolventiem – dažādu Latvijas un ārvalstu augstskolu

pārstāvjiem.

Skolas bibliotēkā ir pieejama informācija par karjeras izvēli, informācijas

iegūšanai iespējams izmantot datortehniku.
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Stiprās puses

 Klašu audzinātāji visās klašu grupās plāno audzinātāja stundas karjeras

izglītībā.

 Pedagogi un skolas vadība sniedz konsultācijas vidējās izglītības

programmu izvēlē un par augstākās izglītības programmu piedāvājumu.

 Neskatoties uz to ka skola nav liela mūsu absolventi apgūst karjeru

daudzās specialitātes.

Tālākās attīstības vajadzības

 Turpināt sadarbību ar skolas absolventiem un nevalstiskajām

organizācijām karjeras izvēles jautājumos.

 Apkopot metodisko komisiju un klašu audzinātāju ieteikumus un

pieredzi karjeras izglītībā.

Vērtējums – labi.

4.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skolā ir daudz talantīgu skolēnu, kuri piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs,

sporta sacensībās, interešu izglītības programmu nodarbībās, ārpusskolas skatēs un

konkursos.

Skolā  ir  resursi  darbam  ar  talantīgajiem  skolēniem –  fakultatīvās

nodarbības, individuālās nodarbības. Skolēni tiek rosināti piedalīties konkursos, skatēs,

mācību priekšmetu olimpiādēs, skolas pasākumos atbilstīgi spēju jomai, Zinātniski

pētniecisko darbu izstrādē.

Darbs  ar  talantīgajiem  skolēniem  ir  ticis  izvirzīts  par  prioritāti  jomā

„Atbalsts skolēniem”, un tā realizācijas laikā skolā ir apzinātas iespējas, kā ieinteresēt

skolēnus mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un organizēt pedagoģisko darbu

mācību stundās un ārpus tām. Skolotāji diferencē darbu individuālajās  konsultācijās,
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apzina skolēnu spējas un intereses. Darbam ar talantīgajiem skolēniem paredzētas arī

fakultatīvās nodarbības mācību priekšmetos. Pedagogi dalās metodiskā darba pieredzē

par dažādu mācību  metožu izmantojumu mācību stundās, par tālākizglītības kursos

gūtajām atziņām.

Skolēni un skolotāji sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. Par talantīgo

skolēnu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie skolēni un

skolas darbinieki.

Informācija par skolēnu sasniegumiem tiek izvietota pie skolas ziņojumu dēļa,

labākie skolēni un skolotāji tiek godināti mācību semestru noslēgumā, skolas ikgadējā

mācību gada  pēdējās dienas svinīgajā līnijā.

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta personāls

sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās.

Skolas sociālais pedagogs apkopo datus par skolēniem, kuriem ir nepietiekami

mācību darba   sasniegumi   kādā   mācību   priekšmetā   un   ar   šiem   skolēniem

strādā   individuāli.

 Sociālais  pedagogs konsultācijās mutiski vai rakstiski  informē  vecākus par

tiem  skolēniem,  kuriem  ir nepietiekams  vērtējums  vairāk   kā   trijos  mācību

priekšmetos.  Mācību  problēmsituāciju risināšanā tiek iesaistīts pats skolēns, viņa

vecāki, pedagogi un skolas administrācija.

Skolā ir apstiprināts mācību priekšmetu konsultāciju saraksts. Skolēniem ir

iespēja vienoties ar mācību priekšmetu skolotājiem par mācību vielas apguvi pēc

individuāla grafika. Vecākiem ir iespēja konsultēties ar skolas atbalsta personālu

skolēnu izaugsmes sekmēšanā.

Skolā darbojas sistēma iepazīstināšanai ar labākajiem mācību un ārpusstundu

darba panākumiem,  izstrādāta Pamudinājumu un apbalvojumu piešķiršanas kārtība

Rīgas Ukraiņu  vidusskolā. Tajā ir norādīti skolas apbalvojumi, kā arī kritēriji to

saņemšanai.

Stiprās puses
 Skola rīko adaptācijas pasākumus visiem 1., 5., 10. klašu skolēniem un

tiem, kas pārnākuši uz mūsu skolu mācīties pārcelšanas klasēs.
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 Skolēniem ir pieejamas konsultācijas un individuālais darbs mācību

priekšmetos.

 Skolēni, skolas darbinieki un skolēnu vecāki ir informēti par skolēnu

sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā un sporta sacensībās, kā arī citās

aktivitātēs.

 Skolā ir resursi darbam ar talantīgiem skolēniem.

 Talantīgie skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta

sacensībās, ārpusskolas skatēs un konkursos, interešu izglītības programmās.

 Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un skolas atbalsta

personāls sadarbojas, lai sekmētu to skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās.

 Skola sadarbojas ar skolēna ģimeni skolēna mācību sasniegumu

paaugstināšanai, attieksmju veidošanai.

Tālākās attīstības vajadzības

 Pilnveidot pedagogu, skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu

zināšanu, prasmju un iemaņu tuvināšanai skolēna individuālo spēju līmenim.

 Diferenciācija visos mācību procesa posmos (mācību stunda,

individuālais darbs, spēju attīstīšana, intereses veidošana, nostiprināšana).

Vērtējums – labi.
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4.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Skolā nemācās skolēni ar speciālām vajadzībām.

4.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

“Vecāki un skola ir kā divi spārni lidojumam”

Skola regulāri informē skolēnu ģimenes par skolēnu mācību sasniegumiem,

stundu apmeklējumu,  uzvedību  un  attieksmi  pret  mācību  darbu.  Informācija  ir

pieejama skolēnu dienasgrāmatās   un   elektroniskajā   sistēmā  „E-klase”.   Skolotāji

sniedz   atsauksmes   un ieteikumu mācību darba un rezultātu uzlabošanai.

Pedagogiem un skolēnu vecākiem tā ir vēl viena iespēja operatīvai un regulārai saziņai

dažādu situāciju risināšanā.

Skola plāno un regulāri organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku

sapulces, vecāku domes sanāksmes, vecāku balles. Katru mācību gadu vienu vai divas

reizes notiek vecāku konferences kurās piedalās visi skolas vecāki. Vecāku

konferencēs piedalās 70 % vecāku. Pedagogi reģistrē Vecāku konferenču

apmeklētājus un jautājumus, ko vecāki vēlas noskaidrot. Skola šīs ziņas  apkopo,

analizē un vērtē. Analīzes  rezultāti tiek izmantoti turpmākajā pedagogu un skolas

vadības darbā.

Lai informētu skolēnu vecākus par nepietiekamu mācību darbu vai mācību

stundu kavējumiem,  skola  izsūta informatīvas vēstules. Par augstiem sasniegumiem

mācību darbā, ieguldījumu klases dzīves pilnveidē skolēniem ar direktores rīkojumu

tiek izteikta atzinība ar ierakstu  liecībā.  Par  dažādiem  sasniegumiem  un  skolas

vārda  popularizēšanu  skolēniem pateicas  ikgadējā skolas pēdējās mācību gada

dienas svinīgajā līnijā. Mācību  gada  noslēgumā  skolas  Atzinības  rakstus  saņem

skolēnu vecāki, kas snieguši atbalstu augstu mācību sasniegumu nodrošināšanā saviem

bērniem, kā arī vecāki, kas snieguši nozīmīgu atbalstu skolai vai klasei.

Skola plāno un regulāri organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku

sapulces, vecāku   domes   sanāksmes,   Vecāku   konferences, vecāku balles.   Vecāki

saņem   savlaicīgu   informāciju   par aktualitātēm  skolas  darbā.  Aktīvi  strādā

Skolas  padome  un,  tā sadarbojas ar skolas vadību dažādu jautājumu risināšanā.
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Iespēja aktīvi līdzdarboties ir katram no vecākiem. Daudzveidīgu informāciju par

norisēm skolā  vecāki var gūt skolas interneta lapā www.ukrschool.lv

Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēnu vecāki var izteikt savus ierosinājumus

skolas darba  pilnveidei.  Katras  klases  vecāku  pārstāvis  darbojas  skolas  vecāku

domē.  Vecāku izteiktos  priekšlikumus  izvērtē  un  secinājumus  izmanto  turpmākajā

skolas  darbā.  Skolas padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku vidus. Visi lielie

skolas pasākumi tādi kā Zinību diena, Soročinas – Mārtiņu gadatirgus, Ziemassvētku

Jampadracis, Skolas mācību gada pēdējā diena notiek ar lielu vecāku līdzdalību tādēļ

skolā visi jūtas kā lielā ģimenē. Šo kopību izjūt arī skolas skolēni kuri skolā jūtas, kā

mājās.

Stiprās puses

 Skola regulāri informē skolēnu ģimenes par skolēnu mācību

sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu.

 Informācija ir pieejama skolēnu dienasgrāmatās un elektroniskajā

sistēmā „E-klase”.

 Skolotāji sniedz atsauksmes un ieteikumu mācību darba un rezultātu

uzlabošanai.

 Skola plāno un regulāri organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku

sapulces, vecāku domes sanāksmes, vecāku dienas.

 Vecāku dienu apmeklējuma un iemeslu analīzes rezultāti tiek izmantoti

turpmākajā pedagogu un skolas vadības.

 Regulāri mācību gada noslēgumā skolas Atzinības rakstus saņem

skolēnu vecāki, kas snieguši atbalstu  augstu mācību sasniegumu nodrošināšanā

saviem bērniem, kā arī vecāki, kas snieguši nozīmīgu atbalstu skolai.

 Skola plāno un regulāri organizē dažādus pasākumus vecākiem – vecāku

sapulces, vecāku domes sanāksmes, Vecāku konferences, kas ir labi apmeklētas.

 Aktīvi strādā Skolas padome un tā sadarbojas ar skolas vadību dažādu

jautājumu risināšanā.

 Iespēja aktīvi līdzdarboties ir katram no vecākiem.

 Skolā ir noteikta kārtība, kādā skolēnu vecāki var izteikt savus

ierosinājumus skolas darba pilnveidei.

www.ukrschool.lv
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 Vecāku  izteiktos  priekšlikumus  izvērtē un  secinājumus  izmanto

turpmākajā  skolas darbā. Skolas padomes priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku vidus.

Tālākās attīstības vajadzības

 Turpināt sadarbības formu pilnīgošanu ar skolēnu ģimeni.

Veikt dažādus izglītojošus un saliedējošus pasākumus skolas vecākiem
lai veicinātu skolas patriotismu.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.5. Skolas vide
4.5.1. Mikroklimats

Skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki izjūt piederību savai skolai, lepnumu par

savu skolu. Tā sākas ar labvēlīgu, sadarbību veicinošu vidi, un skolā ir daudz strādāts,

lai veidotos attiecīgs  mikroklimats.  90%  pedagogu  skolas  mikroklimatu  vērtē  kā

labu  vai  ļoti  labu .

Skolai ir savas  tradīcijas,  pasākumi  kopības  un  piederības  sajūtas

apliecināšanai.  Daudzi pasākumi  ir  nozīmīgi  un  tradicionāli –  Zinību diena,

Skolotāju diena, 10. klašu iesvētības, Soročinas gadatirgus -Mārtiņi, Valsts svētki,

Svētā Nikolaja diena, 100 diena skolā Ziemassvētku Jampadraci, Pareizticīgo

ziemassvētki, Valentīndienas svinības, Lieldienas, Žetonu vakars, pēdējais skolas

zvans, ikgadējā skolas pēdējās mācību gada  dienas svinīgajā līnija, izlaidumi. Skola

tradicionāli divreiz gadā Pareizticīgo ziemassvētkos un Lieldienās iet uz baznīcu.

Skolā pasākumi tiek plānoti, ņemot vērā skolēnu, skolas darbinieku un vecāku

ieteikumus, kā arī dažādu institūciju piedāvājumus (piem., Pašvaldības policija).

Sagatavošanās pasākumiem notiek ar klašu kolektīvu un skolas interešu

izglītības programmu dalībnieku  un  pedagogu  piedalīšanos,  veicinot  sadarbību

kopīga  mērķa –  labi  organizēta pasākuma – sasniegšanā.

Gan  pasākuma  norise,  gan  gatavošanās  ir  plānotas.  Skolas  pasākumu

norise  tiek vērtēta, katram  pasākumam tiek izstrādāta arī pašanalīze. Ieteikumus ņem

vērā, izstrādājot nākamo pasākumu plānojumu un norisi.

Plaša pasākumu programma tiek veidota Valsts svētku atzīmēšanai visās klašu

grupās.

Katru mācību gadu notiek dažādi sporta pasākumi klasēm un klašu grupām.

Skolēni, skolotāji un skolēnu vecāki pārstāv skolu dažādos ārpusskolas

pasākumos. Ikgadējā skolas pēdējās mācību gada  dienas svinīgajā līnijā tiek

apbalvoti labākie skolēni un skolotāji par panākumiem mācību priekšmetu

olimpiādēs,  skatēs,  sacensībās  un  konkursos.  Skolēnu  vecāki  Skolas  padomes

sanāksmēs ir atzinuši ikgadējās skolas pēdējās mācību gada  dienas svinīgās līnijas

tradīcijas  efektivitāti skolēnu motivācijas veidošanā un atbalstījuši pasākuma

organizēšanu.
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2010./ 2011. mācību gadā skola gatavojās 20 gadu jubilejas svinībām. Šajā

laikā Projektu  nedēļas  ietvaros skolēni pētīja skolas vēsturi, agrāko gadu mācību

priekšmetus un apkopoja informāciju par visiem mācību priekšmetu skolotājiem.

Jubilejas gaidās skolēni  tikās ar  skolas absolventiem.

Jubilejas pasākums notika jaunās renovētās skolas telpās ar svinīgu gājienu

skolas renovācijas atklāšanu un augstu viesu vizīti 2012 gada 16.janvārī. Skolas

renovēto telpu atklāšanā piedalījās Latvijas valsts prezidents A.Bērziņš, Ukrainas

ārlietu ministrs K.Griščenko, Rīgas Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs, Rīgas Domes

priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks, Rīgas Domes nekustāmā īpašuma departamenta

direktors O.Burovs un citi dažādu valsts institūciju un vēstniecību pārstāvji.

Skolai  ir  sava  simbolika:  karogs,  himna,  emblēma.  Simbolikas  elementi

izmantoti skolas Goda rakstu un Atzinības rakstu noformējumā, skolēnu

dienasgrāmatās ievietots skolas himnas teksts un izraksts no skolēnu iekšējās kārtības

noteikumiem, skolas emblēma, kā arī pārējā nepieciešamā informācija. Uz vāka –

skolas nosaukums un attēls. 12. klases skolēni izlaidumā saņem skolas piemiņas

zīmes – žetonus.

2012. gadā skola atkārtoti pārveidojot ieviesa vienotus  formastērpus  1.-12.

klašu  skolēniem.  Tie rotāti ar skolas emblēmu un izvēlētā krāsa ir tumši zila.

Skolā  apzina  un  atbalsta  darbinieku  tiesības,  izmanto  spējas  un  atbilstīgi

novērtē paveikto  darbu.  Skolēniem  ir iespēja  darboties  interešu izglītības

programmās  savu  spēju attīstīšanai un interešu izkopšanai,  iesaistīties skolēnu

pašpārvaldē (skolas Parlamentā), izteikt ierosinājumus skolas dzīves pilnveidei un

uzlabošanai  (pasākumu iniciatīvas, ieteikumi un precizējumi skolas iekšējos

dokumentos). Pedagogi piedalās dažādu darba grupu aktivitātēs (skolas  attīstības

grupa,  skolēnu  kavējumu  profilakses  darba  grupa),  izsaka  ierosinājumus skolas

normatīvo   dokumentu   prasību   pilnveidei,   piedalās   skolas   pasākumos.

Skolēni skolā jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, vecuma, kultūras,

nacionalitātes un reliģiskās piederības.  Skolēnu  atbilstošu  uzvedību  un  izturēšanos

nosaka  Skolas  Iekšējās  kārtības noteikumi. Klases audzinātāji ir iepazīstinājuši

skolēnus un vecākus ar šo noteikumu prasībām Instruktāža notiek 2 reizes mācību

gada laikā.  Lielākā daļa skolēnu ievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumus.
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Skolā ir izstrādāti un noteiktā kārtībā apstiprināti Noteikumi par stundu

kavējumiem. Skolas sociālais pedagogs pārbauda kavējumu kopsavilkumus un

apkopo informāciju par visas skolas mācību kavētājiem.

Skolā  uzskaita,  apkopo  un  analizē  mācību  kavējumu  un  nosebošanas

cēloņus  un rīkojas,  lai  to  apjomu  mazinātu.  Šie  jautājumi  ir  bijuši  prioritāri,

darbs  ar  tiem  plānots, realizēts un analizēts skolas attīstības plāna jomā „Skolas

vide”.

Produktīva ir klašu audzinātāju un skolas sociālās pedagoga uzturētā sadarbība

ar skolēnu –  kavētāju vecākiem. Nozīmīgs ir skolas dežurējošo skolotāju ieguldījums

skolas noteikumu prasību izpildē  skolēniem t.s. garajos starpbrīžos, kuriem paralēli

notiek mācību stundas  citām  klasēm.  „Darba kārtības  noteikumos”  un  „Iekšējās

kārtības  noteikumos”  ir noteikts, ka skolēni un darbinieki savstarpējās attiecībās ir

godīgi, taisnīgi, izpalīdzīgi, laipni un pieklājīgi. Skolas darbinieki normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā ir iepazīstināti ar „Darba kārtības noteikumu” prasībām, tās ievēro.

Skolas vadībai un pedagogiem ir vienotas prasības šo noteikumu ievērošanā.

Skolas pašpārvaldes institūcijām, skolēniem un darbiniekiem ir iespējas un

tiesības izteikt  priekšlikumus un ieteikumus Iekšējās kārtības un Darba kārtības

noteikumu prasību pilnveidei un papildināšanai.

Skolas  „Iekšējās  kārtības  noteikumos”  ir  noteikti  nosacījumi,  kas  jāievēro

skolas apmeklētājiem. Apmeklētāji tos ievēro.

Pedagogu padomes sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs regulāri tiek

apspriesti jautājumi par darba  uzlabošanu un vērtēšanas sistēmu, kas nodrošina

vienlīdzīgu attieksmi gan pret skolēniem, gan pedagogiem.

Skolā  ir  izstrādāta  un  ieviesta  kārtība,  kādā  ir  jāziņo  par  fiziskiem  un

morāliem pāri darījumiem.   Skolēni  ir  informēti  par  kārtību,  kādā  ziņot  par

ārkārtas  situāciju  vai pārkāpumu. Skolas vadība un darbinieki rīkojas atbilstoši, lai

pārkāpumu novērstu un izvērtētu taisnīgi. Skolā ir izstrādāta kārtība rīcībai ārkārtas

situācijās, to zina skolēni, skolas darbinieki. Arī skolas gaiteņos izvietoti attiecīgā

gaiteņa un klašu evakuācijas plāni ar īsām norādēm par rīcību ārkārtas situācijās.

Skolas  Iekšējās  kārtības  noteikumi  paredz  atzinīgi  novērtēt  skolēnu  un

skolas darbinieku sasniegumus, klašu kolektīvu un skolēnu vecāku atbalstu skolai.

Skolēniem izsaka atzinību par labiem un  teicamiem mācību darba sasniegumiem,



61

aktivitāti skolas un klases dzīves organizēšanā, kā arī par skolas vārda popularizēšanu

un labiem rezultātiem ārpusskolas konkursos,  skatēs  un  izstādēs.  Skolēni  tiek

apbalvoti  mācību  semestru  noslēgumā,  kā arī skolas  ikgadējā skolas pēdējās

mācību gada  dienas svinīgajā līnijā par  panākumiem  mācību  priekšmetu

olimpiādēs.   Vecāki  saņem Atzinības rakstus par atbalstu skolai. Šie apbalvojumi

tiek pasniegti divas reizes mācību gadā.

Uzturēšanās  skolā  ir  saistīta  ar  vienotu prasību  piemērošanu  un  izpildi,

tādēļ  ir nepieciešama  skolēnu,  skolotāju  un  skolēnu  vecāku  sadarbība.

Sadarbības  uzdevums  ir konstatēt tās situācijas, kurām nepieciešama korekcija,

risināt aktuālus jautājumus mācību un audzināšanas  darbā,  lemt  par  rīcību

situācijas   uzlabošanā.  Tādēļ  skolā  strādā  Atbalsta personāls,  kura  uzmanības

lokā  ir  skolēni  un  ģimenes,  kurām  nepieciešams  atbalsts  un palīdzība  veiksmīga

mācību  darba  norisei  (logopēds),  savstarpējo  attiecību  un  citu  jomu psiholoģiska

korekcija  (izglītības  psiholoģe),  sociālo  attieksmju  un  citu  problēmsituāciju

risināšana (sociālais pedagogs).

Tiek  veicināta   savstarpēja   cieņa,   pieklājība,   taisnīgums   skolēnu   un

skolotāju savstarpējās  attiecībās. To veicina skolēnu un pedagogu sadarbība mācību

stundās un ārpus tām.

Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne. Tiek

atbalstītas jaunas skolēnu  iniciatīvas skolas dzīves uzlabošanā.

Skolā ir izstrādāta noteikta kārtība, kādā jaunos darbiniekus iepazīstina ar

skolas darbu. Skolotājiem,   kuri   pirmo  gadu  strādā  par  klašu  audzinātājiem,  ir

audzināšanas  darba konsultanti – pieredzējušie audzinātāji. Skolā informē par

skolēnu un darbinieku sasniegumiem,  izvietojot  stendos  informāciju  par

panākumiem  konkursos,  sacensībās  un mācību priekšmetu olimpiādēs. Īpaša vitrīna

paredzēta, lai informētu par mācību gadā vai 1. semestrī  labākajiem  skolēniem

mācībās,  par  skolēnu  rezultātiem  valsts  pārbaudes  darbos. Raksti  par  mūsu

skolu  presē  un  citi  informatīvi,  interesanti  materiāli  ar  izcēlumiem  tiek izvietoti

skolotāju istabā un pie stenda skolas foajē. Sasniegumi dažādās jomās tiek akcentēti,

un labākie skolēni un pedagogi tiek apbalvoti ikgadējos ikgadējā skolas pēdējās

mācību gada  dienas svinīgajā līnijā.
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Skolas telpas tiek estētiski noformētas. Noformētājs veido skolas

noformējumu uz Zinību dienu, Skolotāju dienu, 10. klašu iesvētībām, Soročinas

gadatirgu - Mārtiņiem, Valsts svētkiem, Svētā Nikolaja dienu, 100 dienu skolā,

Ziemassvētku Jampadraci, Pareizticīgo ziemassvētkiem, Valentīndienas svinībām,

Lieldienām, Žetonu vakaru, pēdējo skolas zvanu, ikgadējo skolas pēdējās mācību

gada  dienas svinīgo līniju, izlaidumiem.

 Noformējumu izvieto skolas vestibilā, 1. stāva foajē, gaiteņos, aktu zālē.

Pēdējā skolas zvana un izlaidumu noformējumu sadarbībā ar noformētāju veido 8. un

11. klašu skolēni.

Klašu telpu estētisko noformējumu veido skolēni sadarbībā ar klases

audzinātāju un ievērojot noformētāja un skolas vadības norādījumus un ieteikumus.

Skolēnu atbilstošu uzvedību un izturēšanos nosaka Skolas Iekšējās kārtības

noteikumi. Instruktāža  notiek 2 reizes mācību gada laikā. Lielākā daļa skolēnu ievēro

skolas Iekšējās kārtības noteikumus un Noteikumus par mācību stundu kavējumiem.

Stiprās puses:

 Skolā veido piederības apziņu un lepnumu par skolu, skolēni, pedagogi

un skolēnu vecāki atbalsta skolu un piedalās pasākumos, sacensībās skolā un ārpus tās.

 Skolai ir savas tradīcijas, simbolika un atribūtika, apbalvojumi.

 Notiek daudzveidīgi pasākumi visās klašu grupas, to organizēšanā un

norisē piedalās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki.

 Skolā apzina un atbalsta skolēnu un darbinieku iniciatīvas, spējas, rosina

darboties iniciatīvu grupās un pašpārvaldē.

 Skolā ir izstrādāti drošību un kārtību reglamentējoši noteikumi, to

ievērošana tiek kontrolēta; skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki var izteikt ierosinājumus

un papildinājumus noteikumu prasību pilnveidei.

 Skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne.

 Skolā ir noteikta kārtība, kādā jaunos darbiniekus iepazīstina ar skolu un

tās prasībām, jaunajiem skolotājiem palīdz pieredzējuši skolotāji – konsultanti.
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Tālākās attīstības vajadzības

 Rosināt pedagogus, skolēnus un viņu vecākus darboties iniciatīvas

grupās dažādu jautājumu risināšanai.

 Izteikt ierosinājumus skolas drošību un kārtību reglamentējošo

noteikumu prasību pilnveidei.

 Pedagogu, skolēnu un viņu vecāku sadarbībā organizēt dažādus klašu

grupu un skolas pasākumus, izmantojot skolas pagalma iespējas.

       Dibināt un uzturēt kontaktus ar skolēnu pašpārvaldēm Ukrainā un

Latvijā, lai dalītos pieredzē.

Vērtējums – ļoti labi.

4.5.2. Fiziskā vide

Skola atrodas 1898. gadā izglītības iestādes vajadzībām celtā tipveida ēkā.

2011.gada jūnijā skolā tika sākta renovācija. 2012.gada 16. janvārī notika renovētās

skolas ēkas atklāšanas svētki, kuros piedalījās Latvijas valsts prezidents A.Bērziņš,

Rīgas mērs A.Ušakovs, IJSD direktors G.Helmanis, skolu valdes pārstāvji un viesi no

Ukrainas. Pateicoties skolas renovācijai, skolas un klašu telpas ir atbilstošas sanitāri

higiēniskajām prasībām. Telpu apgaismojums atbilst normatīvam.  Pedagogi pievērš

uzmanību skolēnu  izvietojumam klasē, lai tas būtu pēc iespējas atbilstošs skolēnu

auguma garumam un citiem parametriem (redzes īpatnības u. tml.).

Skolas telpas ir estētiski noformētas. Telpas tiek regulāri tīrītas. Telpu kārtības

un estētiskā noformējuma veidošanā iesaistīti arī skolēni (skolēnu darbu izstādes,

klašu  un  skolas telpu  noformējums,  klases  dežurantu  darbs,  pedagogu  dežūras).

Aprīlī regulāri tiek organizēta skolas Lielā talka. Skolēni tajā piedalās labprāt, un tas

veicina viņos līdzatbildību par skolas telpu uzturēšanu kārtībā.

Skolas ēka ir siltināta, atjaunots fasādes krāsojums, renovēts skolas pagalms,

izvietots  sporta un rotaļu laukums.. Skolas pagalmu iespējams izmantot skolēnu brīvā

laika pavadīšanai un skolas pasākumu organizēšanai. Estētiski un higiēnas prasībām

izremontētas tualetes, nomainīti stāvvadi, siltuma apkures sistēma.
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Skola atrodas pilsētas centrā, vietā ar intensīvu satiksmi. Skolas pagalms ir

ierobežots ar žogu. No ielas daļa ietves ir norobežota ar barjeru, tā nodrošinot skolēnu

drošību. Skolas apkārtnē ir estētiski iekārtota un apzaļumota.

Skolas teritorija tiek regulāri uzkopta un tīrīta. Esošie stādījumi un zaļā zona

attiecīgi uzturēta.

Skolēnu drošībai skolā un teritorijā ir izvietotas videokameras.

Skolēni un skolotāji skolas fizisko vidi atzīst par ļoti labu un labu.

Stiprās puses:

 Skolas telpas ir tīras, estētiski noformētas, tīrības uzturēšanā un

noformējuma veidošanā piedalās gan skolas darbinieki, gan skolēni.

 Skolā regulāri tiek veikts telpu remonts.

 Skolas telpas ir drošas, redzamās vietās izvietotas norādes un

evakuācijas plāns.

 Skolas pagalms piemērots skolēnu brīvā laika daudzveidīgai pavadīšanai

un skolas pasākumu organizēšanai.

Tālākās attīstības vajadzības:

 Turpināt skolas telpu atjaunošanu un kārtējos remontus atvēlēto līdzekļu

ietvaros.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.6. Skolas resursi

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Klašu telpu

un mācību kabinetu sadalē ievērots skolēnu skaits, telpu iekārtojumā ņemtas vērā

vecumposmu īpatnības,   pārsvarā   skolēnu   mēbeles   ir atbilstīgas skolēnu

augumiem. Skolas   telpu izmantojums ir racionāls un atbilst mācību procesa

prasībām un konkrētā mācību priekšmeta specifikai.

Lielākā daļa skolas mēbeļu ir pietiekami labā stāvoklī, iekārtas un mācību

tehniskie līdzekļi ir labā tehniskajā stāvoklī, droši lietošanai. Direktores vietniece

saimnieciskajā darbā kopā ar tehnisko personālu rūpējas par bojāto tehnisko līdzekļu

vai skolas inventāra savlaicīgu remontu.

Skola   ir   nodrošināta ar   materiāli   tehniskiem   līdzekļiem   izglītības

programmu realizācijai.  Visi  mācību  kabineti,  klases  un  citas  pedagogu  darba

telpas  nodrošinātas  ar datoriem  un  interneta  pieslēgumu,  skola  ar 2010.2012.

mācību gadu ir pārgājusi  uz elektronisko žurnālu „E-klase” sistēmā.  Skola  ir  labi

apgādāta ar dažādiem tehniskiem mācību līdzekļiem (katrā kabinetā dators E-klases

vajadzībām, 2 multimediju projektori, 2  interaktīvās tāfeles, CD atskaņotāji katrā

valodu kabinetā) un nepieciešamo biroja tehniku (printeri, kopētāji,  skeneri),  tiek

nodrošināta  mācību  priekšmetu  standartu  izpilde  un  mūsdienīgo tehnoloģiju

izmantošana mācību procesā.

Sporta zāle ir aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru, pie sporta zāles ir

iekārtotas dušas telpas  skolēniem. 2011. gadā sporta zāle tika pilnībā renovēta,

atjaunots tās inventārs. Pie skolas izveidots sporta laukums.

Atsevišķām telpām (sporta zāle, aktu zāle, datorkabinets) ir izstrādāti

noslogojuma grafiki. Skolas telpas, iekārtas un citi resursi tiek izmantoti interešu

izglītības un ārpusstundu nodarbību un pasākumu nodrošināšanai.

Ir  noteikta  kārtība  materiāli  tehnisko  līdzekļu  izmantošanā un  uzglabāšanā,

par  to atbild  direktora  vietnieks  IKT  jautājumos.  Mācību  priekšmetu  metodiskajās

komisijās  ir noteikta sistēma mācību  metodisko  līdzekļu uzskaitē, aptverot visus

konkrētās metodiskās komisijas rīcībā esošos materiāli tehniskos un metodiskos

resursus.
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Skolas  bibliotēka  atkarībā  no  piešķirtajiem  finanšu  resursiem  pamatā

nodrošina skolēnus  ar   mācību  literatūru.  Mācību  un  metodiskās  literatūras  fonds

pastāvīgi  tiek papildināts.  Mācību  grāmatu  iegāde tiek  plānota  metodiskajās

komisijās,  mācību  grāmatu saraksts pēc tā koriģēšanas un apstiprināšanas  tiek

publicēts skolas mājas lapā. Katru gadu skola abonē dažādus preses izdevumus, ar

tiem skolas  bibliotēkā iespējams iepazīties gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem.

Skolas bibliotekāre konsultē pedagogus un izglītojamos par bibliotēkā pieejamajiem

mācību materiāliem, to izmantošanu.

Lai nodrošinātu skolēnu, skolas darbinieku un viņu personiskā īpašuma drošību,

skolā ir videonovērošana, skola ir pieslēgta apsardzes signalizācijai.

Stiprās puses

 Skolā ir telpu, iekārtu, IKT un resursu pietiekamība, daudzveidība un

atbilstība izglītības standartu un programmu īstenošanai.

 Skolā ir radīti apstākļi „E-klase” elektroniskā žurnāla lietošanai.

Tālākās attīstības vajadzības

 Turpināt kabinetu labiekārtošanu, materiāltehniskās

bāzes atjaunošanu un papildināšanu, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai.

 Turpināt  papildināt  bibliotēkas  fondus  ar  jaunām  mācību  grāmatām

un  uzziņu literatūru.

 Modernizēt skolas bibliotēkas lasītavu.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.6.2. Personālresursi

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai

nepieciešamais personāls –  mācību  priekšmetu  pedagogi,  sekmīgi  darbojas  atbalsta

personāls –  sociālais pedagogs, psihologs, logopēds un skolas medmāsa. Skolas

pedagoģiskais personāls ir augsti kvalificēts, ar atbilstošu izglītību, no 30 pedagogiem

28 ir maģistri, 3 zinātņu doktori.

9.tabula. Pedagogu izglītība (5.pielikums).

Pedagogu izglītība Skaits % no kopskaita
Augstākā pedagoģiskā 28 93
Māģistra grāds 9 30
Doktora grāds 1 3
Otra augstākā izglītība 5 17
Turpina iegūt augst. izglītību 2 7

Kopējais pedagogu skaits 30

 Skolā strādā gan ļoti pieredzējuši pedagogi, gan skolotāji ar nelielu darba

pieredzi.

10.tabula. Pedagogu sadalījums pēc darba stāža. (26.pielikums)

Pedagoģiskā
darba stāžs Skaits % no

kopskaita
Līdz 5 gadiem 3 10,00

No 5 līdz 10 gadiem 3 10,00
No10 līdz 20 gadiem 9 30,00
No 20 līdz 30 gadiem 10 33,33
No 30 līdz 40 gadiem 3 10,00

Virs 40 gadiem 2 6,67
Kopā 30

11.tabula. Pedagogu sadalījums pēc gadiem (6.pielikums).

Vecuma robežas Skaits % no kopskaita
līdz 29 gadiem 5 17
30-39 gadi 5 17
40-49 gadi 7 23
50-59 gadi 8 27
60-69 gadi 4 13
70-vecāki gadi 1 3
Kopā 30
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 Skolā  regulāri  notiek  pedagogu  mērķtiecīgi  organizētas  un  vadītas

ārpusstundu  mācību aktivitātes – mācību priekšmetu nedēļas, konkursi, sacensības,

radošo darbu izstādes.

Objektīvi  rādītāji,  kuri  apliecina  skolas pedagogu  darba   kvalitāti,  iegūti

ESF  projektā  „Pedagogu  konkurētspējas  veicināšana izglītības  sistēmas

optimizācijas  apstākļos"  3.  aktivitātes  ietvaros,  izvērtējot _97_  stundu kvalitāti  un

pašvērtējumos  prasmi   analizēt  savas  pedagoģiskās  un  metodiskās  darbības

pozitīvos sasniegumus, kas ļauj apzināties profesionālās izaugsmes nepieciešamību

atsevišķos rādītājos mācību un audzināšanas jomā. 2009./2010.mācību gadā pieci

pedagogi ieguva 3.__ profesionālās kvalitātes pakāpi, 9  pedagogi ieguva 2. pakāpi,

2010./2011. mācību gadā  2 pedagogi ieguva 2. profesionālās kvalitātes pakāpi, 10

pedagogi – 3. profesionālās kvalitātes pakāpi. 2011.  gada septembrī – decembrī  4

pedagogi ieguva 3. profesionālās   kvalitātes   pakāpi.

Pēc vērojumiem mācību stundās ar pedagogiem notiek stundas norises

pedagoģisko un metodisko  aspektu  analīze  individuālajās  pārrunās, ieteikti

vēlamie  uzlabojumi  un  veikti ieraksti stundu vērošanas lapās.

Savukārt  ESF  projektā   „Atbalsts  vispārējās  izglītības  pedagogu

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” iesaistījušies:

 2009./2010.mācību gadā – 1 pedagogs ( V.Kazanovska),

 2010./2011.mācību gadā – 2 pedagogi ( V.Kazanovska, I.Rumpe).

Skolas direktore par augstiem darba sasniegumiem ir saņēmusi augstus

Latvijas valsts apbalvojumus:  Triju  Zvaigžņu   ordeni  200__.gadā  un Ukrainas

valsts augsto kņazienes Olgas 1., 2. un 3. pakāpes ordeņus.

Pedagogiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija par skolas darbību un

personāla pienākumiem,  tiesībām un atbildības jomām, aktuālie dokumenti un to

projekti. Ir noteikta kārtība, kas  ļauj  pedagogiem  izteikt  priekšlikumus  skolas

darba uzlabošanai  metodiskajās komisijās, veicot darba analīzi un pašvērtējumu.

Skolā ir vienota kārtība, kā pedagogi mācību un audzināšanas problēmu

risināšanā iesaista skolas  atbalsta personālu. Skolas psihologam, sociālajam

pedagogam, logopēdam ir atsevišķi darba kabineti, līdz ar  to  ir iespējas veikt
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kvalitatīvu konsultatīvo darbu. Atbalsta personāla darba laiks ir zināms skolas

darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem. Atbalsta personāls plāno un analizē savu

darbu saskaņā ar skolas prioritātēm un konkrētu klašu grupu vajadzībām, darbs tiek

vērtēts skolas administrācijas sēdēs.

Skolas personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar ārējo normatīvo aktu

prasībām, skolas darbības  prioritātēm un aktuālām darba problēmām. Pamatā visi

pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides programmas. Informācija par

kursos iegūto galvenokārt tiek piedāvāta pedagogiem metodiskajās komisijās.

Atsevišķas pedagoģiskās padomes sēdes un skolotāju  sanāksmes  tiek  veltītas

pedagogu  tālākizglītošanai  par  prioritāriem  mācību  un audzināšanas darba

aspektiem.

Pēdējos 3 gados tālākizglītības kursus apmeklējuši:

 2008./2009.mācību gadā – 13 skolotāji,

 2009./2010. mācību gadā – 14 skolotāji,

 2010./2011. mācību gadā – 10 skolotāji.

Skolā glabājas dokumentāla informācija par katra pedagoga tālākizglītību.

Pedagogi paaugstina savu kvalifikāciju, arī piedaloties pilsētas un valsts mācību

priekšmeta olimpiāžu komisiju darbā, skolēnu ZPD vērtēšanas komisijā, centralizēto

eksāmenu labošanā, iesaistoties starptautiskos projektos. Pedagogiem ir  iespējas

profesionālās pilnveides nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes, kā arī piedalīties

atklātajās stundās  pie citiem kolēģiem. Pedagogu informētību par daudzveidīgo

tālākizglītības kursu piedāvājumu nodrošina metodisko komisiju vadītāji un

direktores vietnieki mācību un audzināšanas darbā.

Stiprās puses

 Skola ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētu pedagoģisko personālu. Kadru

mainība ir neliela.

 Personāla izglītības līmenis paaugstinās izglītošanas un pašizglītošanās

rezultātā.
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Tālākās attīstības vajadzības

 Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos

dažādos ar izglītību saistītos projektos.

 Pilnveidot un sekmēt pedagoģiskās pieredzes apkopošanu un

popularizēšanu.

Vērtējums – ļoti labi.

4.7. Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana

4.7.1. Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Skolas vadība sistemātiski plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visos

virzienos un  dažādos  līmeņos,  ņemot  vērā  iepriekš  izstrādātos  kontroles  un

vērtēšanas  kritērijus. Personāla darbs tiek  pārraudzīts un kontrolēts, gan izvirzot

pietiekami augstas prasības, gan sniedzot  atbalstu  izvirzīto  uzdevumu   realizācijā.

Kontrolē  secinātais  tiek  pārrunāts  ar konkrētajiem  pedagogiem,  rezultāti  analizēti

administrācijas,  metodisko  komisiju  vadītāju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes

sēdēs.

Skolas darba analīzē tiek iesaistīti mācību priekšmetu metodisko komisiju

vadītāji, visi pedagogi,  kā  arī  atbalsta  personāls.  Darba  izvērtējums  tiek  veikts

mācību  gada  beigās, atsevišķos jautājumos arī 1. semestra noslēgumā pēc vietotām

prasībām. Metodisko komisiju vadītāji un skolas vadība un apkopo gan analīzi, gan

pašvērtējumus. Šie jautājumi tiek izskatīti un analizēti mācību gada noslēguma

pedagoģiskajās sēdēs.

Skolas  darba  pašvērtējumi   un  analīze  tiek  balstīti  uz  konkrētiem  faktiem

un pierādījumiem:  mācību priekšmeta skolotāja pašvērtējumu, klases audzinātāja

pašvērtējumu, metodiskās  komisijas  darbības  analīze,  skolas  darba  iekšējās

kontroles  materiāli.  Vecāku viedoklis tiek uzklausīts klašu vecāku sanāksmēs un

Vecāku dienās, tiek veikta anketēšana par atsevišķiem   jautājumiem.   Regulāri   tiek
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veikta   arī   skolēnu anketēšana.   Skolas   darba novērtējuma iegūšanas metodes ir

šādas: skolas iekšējo dokumentu un citu materiālu analīze, VIIS, datu bāzes, „E-

klase” elektroniskā žurnāla datu analīze, pedagogu, vecāku un skolēnu anketēšana.

Analizēti šādi dokumenti:

 skolas nolikums;

 skolas attīstības plāns;

 skolas dažādie iekšējie noteikumi;

 skolas stundu saraksts;

 konsultāciju, fakultatīvu, interešu izglītības nodarbību grafiki;

 pedagoģiskās padomes sēžu materiāli;

 metodiskās padomes un metodisko komisiju dokumentācija,

pašvērtējums;

 skolas padomes lēmumi;

 skolēnu pašpārvaldes lēmumi;

 visu skolas darbības jomu darba plāni un pašvērtējumi;

 klašu  žurnāli,  interešu  izglītības  žurnāli,  fakultatīvo  nodarbību

žurnāli,  mācību sasniegumu kopsavilkumu žurnāli;

 skolas iekšējās kontroles materiāli;

 skolēnu pārbaudes darbi, to rezultāti;

 sasniegumu ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos uzskaite;

 skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji;

 pedagogu pašvērtējuma materiāli;

 pedagogu tematiskie plāni;

 finanšu dokumentācija;

 VIIS, e-klases elektroniskā žurnāla datu bāze.

Skolas darba vērtēšanai izmantotas 3 respondentu grupu anketas:

 17 pedagogu anketas;

 90 skolēnu anketas;

 96 vecāku anketas.
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Vērtēšanas procesā iegūto informāciju skolas vadība izmanto, lai apzinātu

skolas darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojums, piemēram, regulāri un

sistemātiski veiktā mācību un audzināšanas darba  analīze ir  ļāvusi pilnveidot klases

audzinātāju darbu, sadarbību ar atbalsta personālu, sakārtot mācību metodisko

līdzekļu uzskaites sistēmu. Vērtēšanā iegūtā informācija tiek izmantota turpmākai

skolas darba uzlabošanai dažādās jomās.

Skolai  ir  struktūrai  un  satura  prasībām  atbilstošs  “Attīstības  plāns

2011./2012. – 2013./2014. mācību gadam”, kas izstrādāts, balstoties uz skolas

pamatmērķiem, pašvērtējumu un  iepriekš  veikto  darbu.  Plāns  veidots  sadarbībā

ar  mācību  priekšmetu  metodiskajām komisijām un Skolas padomi. Plānā ir

noteiktas skolas attīstības prioritātes nākamajiem trim mācību  gadiem,  definējot

konkrētus  mērķus,   uzdevumus  to  sasniegšanai  un  rezultātu novērtēšanas

kritērijus. Plāns ir apstiprināts RD IKSD un pieejams skolas interneta mājas lapā, tas

tiek pārskatīts, koriģēts, precizēts, un sasniegtie rezultāti – analizēti. Skolas vadība

regulāri izvērtē attīstības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanas rezultātus.

Gandrīz visi pedagogi skolas darba pašvērtēšanu un attīstības plānošanu vērtē

kā ļoti labu un labu.

Stiprās puses

 Plaša un daudzpusīga datu bāze skolas darba pašvērtēšanai, tās

izmantošana skolas darba plānošanā.

 Skolas attīstības plāns tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā darba

pašanalīzi, tas ir  pieejams  visām  ieinteresētajām  pusēm  un  tā  īstenošanā  iesaistīti

visi  skolas darbinieki.

Tālākās attīstības vajadzības

 Skolas darba plānošanā un novērtēšanā aktīvāk iesaistīt izglītojamo

vecākus.

 Nodrošināt kvalitatīvāku  informāciju  par  skolas  attīstības  plāna

realizāciju, kontrolē gūtajiem secinājumiem visiem interesentiem.

Vērtējums – ļoti labi.
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4.7.2. Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība

Skolai ir visa nepieciešamā dokumentācija un skolas darbu reglamentējošie

dokumenti, kas  ir   izstrādāti  demokrātiski,  ievērojot  noteiktās  prasības.  Rīgas

Ukraiņu vidusskolas  Nolikums   izstrādāts  saskaņā  ar  Rīgas  domes  Izglītības,

kultūras  un  sporta departamenta norādījumiem, skolas  darbības mērķi un

uzdevumiem, nolikums apstiprināts. Skolas gada darba plāns aptver visas jomas.

Visiem skolas darbiniekiem ir izstrādāti un apstiprināti atbilstīgie amatu apraksti.

Skolas darbinieki ir iepazinušies ar amata aprakstu prasībām un tās ievēro.  Skolas

iekšējo normatīvo dokumentu, kas būtiski ietekmē mācību un audzināšanas darbu,

piem., „Rīgas Ukraiņu vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”,

„Noteikumi par mācību stundu  kavējumiem” u.c., izstrādē tiek  iesaistītas  Metodiskās

komisijas,  atbalsta  personāls,  „Iekšējās  kārtības   noteikumu” izstrādē – arī skolēnu

pašpārvalde. Skolas dokumenti ir sakārtoti atbilstīgi lietu nomenklatūrai, dokumentu

izstrādē  tiek  ievērotas  normatīvajos  aktos  noteiktās  prasības  un  norādījumi.

Atbilstīgi  ārējo  normatīvo  aktu  prasībām  un  skolas  vajadzībām  iekšējie

dokumenti  tiek atjaunoti un papildināti.

Skolā ir izstrādāta vadības struktūra, ir optimāls direktores vietnieku skaits, kas

ir iecelti valstī noteiktā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi, skolas darba

vajadzības un pozitīvu attieksmi pret skolu. Direktores vietnieku pienākumi, tiesības

un atbildības jomas par visiem skolas darba virzieniem ir noteiktas ar  darbinieku

saskaņotos  darba aprakstos, kuri regulāri tiek pārskatīti. Direktores vietnieku darba

aprakstos ir  ietverta atbildība. Direktore vietniekiem,  metodisko  komisiju  vadītājiem

deleģē  piemērotus  pienākumus,  kontrolē  to izpildi, savstarpēji sadarbojoties. Skolas

vadības struktūra, atbildības jomas ir zināmas visiem tās darbiniekiem. Lai varētu

novērtēt skolas administrācijas darbu, pedagogiem tika piedāvāts izvērtēt to aspektos.

Gandrīz visi vērtējumi ir labi un ļoti labi.

Skolas  direktore  ir  kompetenta  vadītāja,  ieinteresēta  izglītības  iestādes

darbā,  tās prestiža nodrošināšanā. Direktore iesaista personālu skolas stratēģijas

izstrādē, kas vērsta uz pozitīvām  pārmaiņām.   Svarīgu  jautājumu  izlemšanā

direktore  konsultējas  ar  direktores vietniekiem un skolas padomi, uzņemoties

atbildību par galīgo lēmumu pieņemšanu. Direktore vienmēr  ir  atvērta  sarunām  ar



74

skolēnu  vecākiem,  ir  vecākiem  pieejama  gan  noteiktajos pieņemšanas laikos, gan

ārpus tiem. Direktore veido vienotu vadības komandu un nodrošina tās darbību. Skolas

vadība koordinē metodisko komisiju darbību, nodrošina pozitīvu  saikni starp  vadību

un  pedagogiem.  Metodisko  komisiju  vadītāji  radoši  veic  savu  darbību  un

nodrošina  saikni  starp  pedagogiem  un  skolas  vadību.  Lai  nodrošinātu

informācijas  apriti, regulāri notiek klašu audzinātāju un visu pedagogu ikmēneša

sanāksmes.

Skolas vadība cieši sadarbojas ar klašu audzinātājiem un atbalsta personālu, kā

arī ar pārējiem darbiniekiem un skolēniem. Skolēnu pašpārvaldes un Vecāku domes

ierosinājumi un priekšlikumi tiek izskatīti skolas vadības sanāksmēs, tiek rasti

risinājumi to ieviešanai praksē.

Skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu

aprakstos. Gandrīz visiem  skolotājiem darba slodzes ir optimālas, ievērojot izglītības

programmu un darba organizācijas prasības,  skolas darba plānu, pedagogu pieredzi un

kvalifikāciju. Skolas vadība zina katra skolotāja profesionālo  kompetenci. Skolā ir

stabils, no skolotāju, vecāku, skolēnu puses atzinīgi novērtēts atbalsta personāls. Visi

skolas darbinieki strādā saskaņā ar darba līgumiem.

Skolā darbojas 6 mācību priekšmetu metodiskās komisijas. Tās apvieno

atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogus un

darbojas saskaņā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas metodisko komisiju kārtību. Ir

metodiskā padome, to veido  direktora vietnieki izglītības jomā un mācību priekšmetu

metodisko komisiju vadītāji, tā darbojas saskaņā  ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas

metodiskās padomes reglamentu.

Stiprās puses

 Skolā ir izveidota saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās

veiksmīgs darbs.

 Skolas  vadībai  cieša  sadarbība  ar  atbalsta  personālu  un  mācību

priekšmetu metodisko komisiju vadītājiem.

 Skolas  vadība  plānveidīgi  kontrolē  un  novērtē  mācību  un

audzināšanas  darbu, tehniskā personāla darbību, gūtie secinājumi tiek izmantoti tālākā

darba plānošanā un organizēšanā.
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Tālākās attīstības vajadzības

 Turpināt  iekšējās  dokumentācijas  un  normatīvo  aktu  pilnveidi

atbilstoši skolas vajadzībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām.

Vērtējums – ļoti labi.

4.7.3. Skolas sadarbība ar citām institūcijām

Skolai ir regulāra un daudzpusīga sadarbība ar Rīgas domi, it īpaši Izglītības,

kultūras un  sporta  departamentu.  Skolās  ēkas  apsaimniekošana  notiek  sadarbībā

ar  Rīgas  domes Īpašuma  departamentu.   Skolai  ir  normatīvajos  dokumentos

noteiktā  kārtībā  apstiprināts budžets. Budžetu veido valsts mērķdotācijas, Rīgas

domes finansējums un līdzekļi, ko skola iegūst no telpu īres. Katra gada budžeta

projekts tiek apspriests Skolas padomē. Skolas pārziņā nodotos finanšu līdzekļus

sadala atbilstoši skolas izvirzītajām prioritātēm.

Skolā izstrādā projektus finanšu līdzekļu piesaistīšanai. Aktīvi darbojas Skolas

vecāku atbalsta biedrība. Regulāri tiek papildināti un atjaunoti bibliotēkas fondi.

Skolas darbinieki iesaistās budžeta plānošanā, plānojot mācību grāmatu un

mācību metodiskās  literatūras, daiļliteratūras iegādi, izsakot ierosinājumus mācību

tehnisko līdzekļu iegādei, kabinetu un klašu telpu remontiem un labiekārtošanai,

mēbeļu nomaiņai.

Skolas  vadība  nodrošina  sistemātisku,  daudzpusīgu  sadarbību  ar  Rīgas

Domes Izglītības,  kultūras un  sporta  departamentu,  Informācijas  tehnoloģiju

centru,  pašvaldības policiju, VISC, Latviešu valodas aģentūru, dažādām

sabiedriskajām organizācijām. Sadarbībā ar RD IKSD  notiek  Izglītības  programmu

izstrāde  un  licencēšana.

 Sadarbībā ar  VISC 2010./2011.gadā piedalījāmies pilotprojektā,, Sešgadīgo

izglītojamo mācību programmas  ieviešanas aprobācija” kā līdzdalības skola un

pilotprojekta ietvaros pirmsskolas un sākumskolas skolotājas B.Jakse, A.Zaharova  un

direktora vietniece izglītības jomā I.Boka piedalījās metodisko ieteikumu izstrādē
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atbilstoši pirmsskolas un sākumskolas izglītojamo vecumposmam, lai nodrošinātu

ukraiņu valodas pēctecīgu apguvi. Piedalāmies  Izglītības  programmu  izstrādē  un

adaptācijā, kā arī pamatizglītības un vispārējās izglītības valsts pārbaudes darbu

izstrādē  ukraiņu valodā un literatūrā. Skola ir metodiski izglītojošais centrs

skolēniem,  vecākiem, pedagogiem un visiem, kam interesē lielās valsts valoda –

ukraiņu valoda.

  Skolas sociālais pedagogs sadarbojas ar Rīgas domes Sociālo dienestu,

pašvaldības policiju, valsts policiju, Rīgas bāriņtiesu,  brīvā laika interešu centriem

koordinējot  sadarbību  starp  ģimeni,  skolu  un  šīm  institūcijām.  Skolas vadība

rūpējas par skolas prestižu un tās tēlu, regulāri informējot sabiedrību par skolas

darbību un sasniegumiem.

Skola  sadarbojas ar Kijevas Nacionālās T. Ševčenko v.n. Universitāti, Ukraiņu

humanitāro liceju un ar Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti. Rīgas Ukraiņu

vidusskola sadarbojas ar Kanādas Alberta universitātes Ukraiņu institūtu un

Saskačevanas izglītības nodaļu Kanādā. Skolas kolektīviem ir partneri Ļvovā, Odesā

un Kijevā.

Skola aktīvi iesaistījās un turpina iesaistīties Rīgas, Latvijas, Ukrainas un Baltijas

valstu pasākumos.

Stiprās puses

 Skolai  ir  veiksmīga,  plaša  un  daudzveidīga  sadarbība  ar  dažādām

pašvaldības institūcijām skolas darba organizēšanā.

 Daudzpusīga sadarbība ar dažādām kultūras iestādēm mācību procesa

dažādošanā, skolēnu redzesloka paplašināšanā un personību pilnveidē.

Tālākās attīstības vajadzības

 Starptautisko projektu norisē iesaistīt vēl plašāku pedagogu un skolēnu

loku.

 Turpināt  sadarbību  ar  dažādām  institūcijām  pedagogu  profesionālās

pilnveides kursu organizēšanai skolā.

Vērtējums – ļoti labi.
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5. Citi sasniegumi (skolai svarīgais, specifiskais)

 Rīgas Ukraiņu vidusskola Latvijas skolu reitingā starp visām pilsētu

vidusskolām atrodas 21. vietā, starp Rīgas pilsētas vidusskolām 13. vietā.

 Skola strādā pēc Latvijas sabiedrībā pieprasītām mācību programmām

un izstrādātajām ukraiņu valodas un literatūras programmām pirmsskolas izglītībā,

pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā.

 Skolā ir izstrādātas vienotas prasības mācību darba plānošanā, analīzē un

sasniegumu izvērtēšanā.

 Pēc „E-klases” elektroniskās mācību sasniegumu uzskaites ieviešanas,

samazinājies sekmēs vājāko skolēnu skaits.

 2011./2012.gadā skolā nav skolēnu, kas atkārtoti mācās kādā no klasēm-

(otrgadnieku).

 Skola  organizē dažādus adaptācijas pasākumus skolēniem ,kuri

pārnākuši no citām skolām vai atbraukuši no Ukrainas, lai īsā laikā integrētos

daudzvalodīgā vidē.

 Pedagogi  piedalās  ESF  projektos  „Pedagogu  konkurētspējas

veicināšana  izglītības sistēmas optimizācijas   apstākļos", „Atbalsts vispārējās

izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un

,,Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas  ieviešanas aprobācija” kā līdzdalības

skola un Ukrainas sadarbības skolu projektos un konkursos.

 Skola  ir  pedagoģiskās  prakses  vieta  Latvijas  Universitātes

Svešvalodu fakultātes ,Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes  un Mūzikas Akadēmijas

studentiem.

 Vasarā tiek organizēta strādājošajiem vecāku bērniem attīstoša veselīga

dzīvesveida vasaras  nometne ,, Saulespuķe”un skolēnu nometnes Ukrainā.

 Skolā notiek dažādi pasākumi, kuru organizēšanā iesaistās skolēni,

skolas parlaments un pedagogi (Pirmā skolas diena, Valsts svētki, Ziemassvētku

pasākumi, Ābeces svētki, 100.diena skolā, Pēdējais skolas zvans, 9.un 12.klašu

izlaidumi).
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 Skolas pagalms piemērots interesantu skolas mācību

un ārpusstundu pasākumu organizēšanai. Jau vairākus gadus skolas

Ziemassvētku pasākumus un dažādas sporta spēles  organizējam  skolas pagalmā.

 Veiksmīgi izveidota  atbalsta personāla sadarbība ar skolēniem un

skolēnu vecākiem. Organizēti skolēnu un skolēnu vecāku pasākumi vairākām

paaudzēm.

 Skolai ir sava simbolika, skolas himna, emblēma, dienasgrāmatas un

skolēnu formas; kas motivē izglītojamos piederību savai skolai.

6. Turpmākā attīstība
(balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

 Mācību stundu tematiskajos plānos precīzāk izstrādāt starppriekšmetu

saikni, precīzāk noteikt katrā vecuma posmā būtiskākos jautājumus; arī  runas un

rakstu kultūras prasību īstenošanu,  izstrādātos mācību priekšmetu tematiskos plānus

regulāri izmantot  mācību darbā.

 Turpināt izstrādāt un apkopot mācību  līdzekļus un izdales materiālus

”Ukrainistikas” bloka mācību priekšmetu apguvei.

 Pilnveidot individuālu un diferencētu mācību darbu stundās un

ārpusstundu nodarbībās, samazinot mājas darbu apjomu.

 Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos, efektīvāk izmantojot

skolēnu pašanalīzi un individuālo mācību sasniegumu prognozes.

 Samazināt skolēnu stundu kavējumus un nosebojumus.

 Panākt, ka visi skolotāji precīzi un savlaicīgi ievēro skolēnu mācību

sasniegumu vērtēšanas kārtību.

 Mērķtiecīgāks individuālais darbs ar talantīgajiem skolēniem un sekmēs

vājākajiem skolēniem.

 Pilnīgot pedagogu, skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu spēju un

vajadzību izpētē, organizēt mērķtiecīgāku individuālo darbu ar skolēniem.

 Skolas pasākumu organizēšanā iesaistīt klašu kolektīvus, organizējot

tematiskus, apgūstamajām mācību tēmām atbilstošus, izzinošus mācību un

audzināšanas pasākumus.
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 Saglabāt interešu izglītības programmas skolēnu personības vispusīgas

attīstības veicināšanai.

 Motivēt skolēnus piedalīties skolas interešu izglītības programmu darbā,

organizēt vairāk interešu izglītības programmu pasākumu.

 Apkopot metodisko komisiju un klašu audzinātāju ieteikumus un

pieredzi karjeras izglītībā, turpināt sadarbību ar skolas absolventiem un nevalstiskajām

organizācijām karjeras izvēles jautājumos.

 Pilnveidot pedagogu, skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu

zināšanu, prasmju un iemaņu tuvināšanai skolēna individuālo spēju līmenim.

 Turpināt sadarbības formu veidošanu ar skolēnu ģimeni.

 Dibināt un uzturēt kontaktus ar skolēnu pašpārvaldēm Latvijā un

Ukrainā, lai dalītos pieredzē.

 Rosināt pedagogus, skolēnus un viņu vecākus darboties iniciatīvas

grupās dažādu jautājumu risināšanai, izteikt ierosinājumus skolas drošību un kārtību

reglamentējošo noteikumu prasību pilnveidei

 Turpināt skolas telpu atjaunošanu un kārtējos remontus atvēlēto līdzekļu

ietvaros.

 Turpināt kabinetu labiekārtošanu, materiāltehniskās bāzes atjaunošanu

un papildināšanu, sekojot jaunāko tehnoloģiju attīstībai.

 Turpināt  papildināt  bibliotēkas  fondus  ar  jaunām  mācību  grāmatām

un  uzziņu literatūru latviešu un ukraiņu valodās, modernizēt skolas bibliotēkas

lasītavu.

 Skolas darba plānošanā un novērtēšanā aktīvāk iesaistīt izglītojamo

vecākus.

 Nodrošināt  regulārāku   un  kvalitatīvāku  informāciju  par  skolas

attīstības  plāna realizāciju, kontrolē gūtajiem secinājumiem visiem interesentiem.

Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktore L.Kravčenko


