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Skolas vīzija un vērtības 
 

Rūjienas vidusskola ir vienīgā Rūjienas novada vispārējās izglītības iestāde, kas nodrošina 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi sava novada un tuvākās apkārtnes 

bērniem un jauniešiem.  

 

Vīzija: 

 Rūjienas vidusskola - skola, kurā katrs ir vērtība. 

 

Vērtības: 

Atbalsts 

Līdzatbildība 

Tolerance 

Komunikācija 

  

  

  Vērtību izpratnei un iedzīvināšanai skolas ikdienā tiek ieteikts izmantot šo jēdzienu 

skaidrojumu apkopojumus no dažādu jomu vārdnīcām interneta vārdnīcā www.tezaurs.lv: 

 

Atbalsts - atsaucība, līdzdalība; palīdzība. Cilvēks, kas atbalsta. 

Līdzatbildība -  atbildība (par ko) kopā, vienlaikus ar kādu personu, kolektīvu. 

Tolerance - iecietība (parasti pasaules uzskata, reliģijas jautājumos). 

Komunikācija - sazināšanās; informācijas pārraide. 

  



 

4 

Sasniegtais un turpmākās attīstības vajadzības 

 

Darbības joma Sasniegtais 

MĀCĪBU SATURS Uzsākta vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmas realizācija. 

Saņemta akreditācija izglītības iestādei un visām piecām 

realizētajām izglītības programmām. 

Pedagogi regulāri diskusiju un praktisku nodarbību veidā 

iepazīstas ar jaunākajām standartu un programmu izmaiņām 

metodiskajās sanāksmēs. 

Skolas metodiskajā seminārā (13.03.2018.) pēc pedagogu vadīto 

stundu novērojumiem secināts: 

1) Stundās vērojamas tendences izglītības principu īstenošanā: 

augsti mērķi visiem; 

izglītība ir iekļaujoša; 

skolēna pašvadīta mācīšanās; 

personiski nozīmīgs saturs un process; 

starpdisciplināra pieeja; 

orientācija uz nākotni. 

2) Ikvienā stundā skolēni apgūst  kādu no caurviju prasmju 

iezīmēm: 

veidot pozitīvas attiecības; 

izvirzīt reālus mērķus; 

sekot līdzi savam mācīšanās procesam; 

izvērtēt savus mācību sasniegumus; 

plānot mācīšanās procesu; 

apgūt dažādas iemācīšanās stratēģijas; novērtēt iemācīšanās 

procesu un rezultātus; 

plānot un īstenot idejas praktiskā darbībā; 

apgūt prasmes SARUNĀTIES, SAPRASTIES un 

SADARBOTIES; 

izmantot digitālās tehnoloģijas pašrealizācijai, līdzdalībai; 

u.c. 

Izstrādāta jauna koncepcija pamatizglītības profesionāli orientētā 

virziena (mūzika) programmas realizācijā un veikti būtiski 

pasākumi, lai nodrošinātu gan kvalitatīvu kolektīvu sniegumu, 

gan veicinātu izglītojamo vispārējo attīstību. 

Skolēna izvēli spēlēt instrumentu atbalsta vecāki. 
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Ar 2018./19.m.g. pirmajās klasēs uzsākta skolēnu komplektēšana, 

ievērojot vecāku un izglītojamo izvēli attiecībā uz mūzikas 

virziena ilgstpējas izvēli: A klasē - 1. - 9. kl., B klasē - 1. - 3. kl. 

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

Vides mācību ekspedīcijas saglabājušas nozīmīgu vietu mācību 

procesā kā iespēja pedagogu sadarbībai un forma lietpratīgām 

mācībām. 2018./19.m.g. ar Globālās izglītības tīkla atbalstu izdots 

mācībbu metodiskais līdzeklis “Ideju krātuve vides 

ekspedīcijām”, kura autori ir 20 skolas pedagogi. 

Pedagogi sadarbojas ar pedagogu palīgiem. 

Pedagogu aptaujā “Skola2030. Organizācijas kultūra skolā” 

(2018./19.m.g., Edurio) pedagogi savstarpējai sadarbībai piešķir 

augstu novērtējumu. 

Izveidots interaktīvs modulis skolas mājaslapā pārbaudes darbu 

plānošanai, lai nepārsniegtu atļauto pārbaudes darbu skaitu dienā 

klasei. Izstrādāta pamatota, vienota vērtēšanas kārtība; skolēni 

tiek iesaistīti vērtēšanā (pašvērtējums, klasesbiedru vērtēšana), 

skolotāji piedāvā noteiktus kritērijus skolēnu darbiem, kas gan 

atvieglo darbu pedagogiem, gan palīdz skolēniem vērtēšanu 

izprast. 

Veicināta pedagogu sadarbība, izveidojot jaunu stundu vērošanas 

veidlapu, kas paredz pievērst uzmanību metakognitīvajām 

prasmēm, sadarbībai u.c. kompetencēm. 

Izmēģināta un analizēta pieeja stundu saraksta izkārtojumam 

bloka stundās. 

Skolotāji gatavo interesantas stundas, to pierāda ikgadējā skolas 

konference martā, un skolēnus motivē interesantas stundas; 

pilnveidojas skolotāju savstarpējā sadarbība. 

Skolas dalība VISC Erasmus+ projektā “Mācīties būt” deva 

iespēju klasēs mērķtiecīgi izmēģināt sociāli emocionālās 

mācīšanās metodes. 

Mērķtiecīgi iepazīta citu pieredze zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē. 

Uzsākta zinātniski pētniecisko darbu izstrādes apguve un kārtības 

izveide. Izstrādāti dažādu pētniecisko darbu vienoti kritēriji, 

publicēti skolas e-portfolio. 
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IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

Izveidota funkcionāla pieeja skolēnu augstu mācību sasniegumu 

finansiālai novērtēšanai. 

Individuālie izglītības plāni mācību procesā izglītojamo atbalstam 

tiek izmantoti arvien pilnvērtīgāk, atbalsta pasākumi tiek 

apkopoti, papildināti pēc vajadzības e-portfolio kopīgotā 

dokumentā. 

Izglītojamie tiek dalīti mazākās grupās pamatskolas 7.-9. klasēs 

angļu valodas apguvei. 

Vidusskolā tiek nodrošināts divu virzienu piedāvājums, kur 

būtiskākās stundu skaita atšķirības ir obligāto eksāmenu 

priekšmetos. 

2. semestrī tiek piedāvātas papildstundas izvēles eksāmenu 

priekšmetos. 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

Veikta 1. - 12. klašu izglītojamo aptauja par mācību stundām un 

skolu, izmantojot Edurio platformu, kuras rezultāti tika izmantoti 

skolas darba turpmākajā plānošanā. 

2018./19.m.g. sociālpedagoģisko nodarbību ciklu 1. klašu 

skolēniem vadīja skolas psihologs un sociālais pedagogs. 

Izveidota informācijas aprites shēma un datu uzglabāšabas vietne 

par izglītojamo speciālajām vajadzībām un nepieciešamajiem 

atbalsta pasākumiem. 

Ieviestas regulāras mācību priekšmetu pedagogu, klašu 

audzinātāju un atbalsta personāla sanāksmes. 

Nesekmīgo skolēnu vecāki tiek aicināti uz skolu pie klases 

audzinātāja un sociālā pedagoga, tiek saskaņoti izglītojamo 

individuālie izglītības plāni un noslēgtas vienošanās. 

Uzlabojas pedagogu izpratne un sadarbība, atbalstot skolēnus ar 

mācīšanās grūtībām. 

Ir pedagogu palīgi darbā ar skolēniem, kam mācīšanas grūtības. 

2018./19. mācību gadā palielināts apmaksāto konsultāciju laiks, 

lai pedagogi varētu strādāt gan ar talantīgajiem skolēniem, gan 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Sociālais pedagogs organizē speciālistu un pedagoģiski 

medicīniskās komisijas apmeklējumus. 

Atbalsta personāls iesaistās dežūru darbā sākumskolā; 

Uzlabojies saņemtais atbalsts no sociālā pedagoga un medmāsas 

sākumskolā. 

Karjeras konsultanta atsaucība un ieinteresētība, atbalsts un 

palīdzība: 

daudzveidīgi pasākumi, karjeras dienas aktivitātes; bibliotēkā 

karjeras izglītības stends; skolēnu mācību uzņēmumi. 
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2018./19.m.g. projekta “Pumpurs” ietvaros ir sastādīti 39 IP un 

skolēniem tika sniegts konsultatīvais atbalsts mācību 

priekšmetos: matemātikā, krievu val. ķīmijā, kā arī pedagoga 

palīgs stundās un pēc tām, projektā iesaistīti 4 skolotāji. 

Nodrošinātas uzdevumi.lv PROF pieejas licences, kas ietver 

iespēju saņemt risināto uzdevumu kļūdu skaidrojumu un  norādes 

uz pareizajām atbildēm, 300 skolēniem 2 gadus. 

Atsevišķi pedagogu mēģinājumi izveidot izglītojamo iepriekšēju 

pieteikšanos uz konsultācijām (pieraksta lapas). 

Sociālais pedagogs organizē velosipēdu vadītāju apliecības 

iegūšanu skolā. 

Veikta 1. - 12. klašu izglītojamo vecāku aptauja par skolas 

izglītības kvalitāti, infrastruktūru, drošību, komunikāciju, 

mikroklimatu, izmantojot Edurio platformu. 

Divas reizes gadā notiek vecāku nedēļas, kuru laikā vecāki vēro 

mācību stundas, izvērtē redzēto īpašās veidlapās un apmeklē 

piedāvātās lekcijas. 

Nesekmīgo skolēnu vecāki tiek aicināti uz skolu pie klases 

audzinātāja un sociālā pedagoga, tiek saskaņoti izglītojamo 

individuālie izglītības plāni un noslēgtas vienošanās. 

Tiek organizētas vecāku sapulces; 

vecāki vada stundas karjeras nedēļā.  

Tiek strādāts pie jauna modeļa sadarbībai ar vecākiem Vecāku 

nedēļas vietā - individuāla, strukturēta saruna klašu 

audzinātājiem ar katru audzināmās klases skolēna vecāku, pirms 

sarunas informāciju publiskojot iekšējā saziņas sistēmā, lai 

priekšmetu skolotāji var pievienoties, ja ir aktuāli. 

Tradicionālo skolas Ziemassvētku koncertu scenārijā tiek iekļauti 

ne tikai mūzikas un deju kolektīvu, bet arī klašu priekšnesumi. 
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SKOLAS VIDE Labās prakses piemēri atspoguļoti publikācijās visvairāk 

laikrakstā “Rūjienas Vēstnesis”, arī laikrakstos “Liesma”,  

“Izglītība un Kultūra” un internetā Neatkarīgās Izglītības 

biedrības mājaslapā. 

Aktīvi tiek izmantots skolas Facebook konts. 

Formulēta skolas vīzija “Rūjienas vidusskola, skola, kurā katrs ir 

vērtība”, un pedagogi aicināti ikdienas darbā ietvert idejas un 

rīcību, kas paredz izpratnes par vērtībām - atbalsts, līdzatbildība, 

tolerance un komunikācija - veidošanu un to iedzīvināšanu 

izglītības procesā. 

Skolas dalība VISC Erasmus+ projektā “Mācīties būt” deva 

iespēju izmantot jaunus un interesantus metodiskos līdzekļus 

skolēnu emocionālās un sociālās mācīšanās prasmju attīstībai. 

Iekārtota atpūtas telpa Rīgas ielā 30 skolēniem. 

Atklāts moderns stadions un sporta laukums ar āra trenažieriem. 

Ar projekta “Pumpurs” atbalstu un skolēnu pašpārvaldes un 

vecāku iniciatīvu ir izveidotas trīs atpūtas zonas Rīgas ielā 30, kur 

izglītojamie var satikties, atpūsties, mācīties brīvajā laikā. 

Regulāras - reizi mēnesī - starpprofesionāļu (Rūjienas novada 

sociālais dienests, bāriņtiesa, bērnudārzs, valsts un pašvaldību 

policija, Jauniešu centrs, skolas atbalsta personāls un vadība) 

sanāksmes. 

Notikusi sociālo pedagogu (Mazsalaca, Naukšēni, Kauguri, 

Rūjiena) pieredzes apmaiņas tikšanās. 

Izremontēti lielākā daļa mācību kabinetu Rīgas ielā 30. 

Nodrošināti projektori visos mācību kabinetos Rīgas ielā 30 un 

Skolas ielā 24. 

Kabinetu materiāli tehniskā bāze regulāri tiek papildināta - 

iegādāti vairāki krāsainie printeri, mūzikas instrumenti, darbarīki 

mājturības un tehnoloģiju stundām u.c. 

Nodrošināti papildu rūteri spēcīgākam interneta signālam abās 

skolas ēkās. 
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Skolas bibliotēka nodrošina ar mācību literatūru, darba 

burtnīcām; 

regulāri tiek papildināts daiļliteratūras grāmatu krājums; laba 

sadarbība ar pilsētas bibliotēku sākumskolā; bibliotekāre regulāri 

informē par konkursiem latviešu valodas skolotājus; tiek abonēta 

letonika.lv. 

Tiek atjaunota moderna mācību virtuve. 

RESURSI Skolas pašnovērtējuma veidošanā iesaistās arvien plašāks 

atbildīgo pedagogu loks. 

Skolas attīstības plāna veidošanas procesā iekļautas pedagogu 

atskaites atbilstošās veidlapās, regulāras diskusijas metodiskās 

padomes sanāksmēs un lēmumu pieņemšana pedagoģiskās 

padomes sēdēs. 

2018./19.m.g. skolas attīstības izvērtēšanai izstrādāta aptauja, kas 

realizēta digitālā vidē, apkopojumi analizēti un papildināti 

vairākās pedagogu sanāksmēs. 

SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Iekšējie normatīvie akti tiek  regulāri pārskatīti, pilnveidoti un arī 

radīti no jauna, izvērtējot to atbilstību mērķiem un reālām 

vajadzībām. 

Regulāri tiek pārskatīti skolas iekšējās kārtības noteikumi, 

noteikumi par skolas dokumentāciju un kontroli un vērtēšanas 

kārtība. 

Jaunākie izveidotie iekšējie normatīvie akti ir "Pedagogu darba 

samaksas, papildu pedagoģiskā darba apjoma un prēmēšanas 

novērtēšanas kārtība", “Kārtības noteikumi pedikulozes 

gadījumiem”, “Sūdzību pieņemšanas un izskatīšanas kārtība”, 

“Kārtība par skolēnu ārpusklases lasīšanu 1. - 3. klasēs”, “Kārtība, 

kā tiek organizētas dežūras”. 

Arvien tiek pilnveidots darbs ar digitāli kopīgotiem 

dokumentiem. 

Skolas mājaslapa ir transformēta uz jaunu funkcionālāku vidi. 

Informācijas aprite ir laba, savlaicīga un aktuāla, tā tiek 

nodrošināta e-klases vidē; labi funkcionēja e-klasē informācijas 

izcēlums JAUNS. 

Lai uzlabotu informācijas apriti par izglītojamo stundu 

kavējumiem, pedagogu iesniegumi par izglītojamo dalību mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, ekskursijās u.c. 
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aktivitātēs pēc reģistrēšanas lietvedībā tiek publicēti e-klasē 

sadaļā “Skolas dokumenti”. 

2018./19.m.g. izdota “Rūjienas vidusskolas dienasgrāmata 1919 - 

2019”. 

Laika gaitā secināts, ka skolas vēstures istabas idejai jāmeklē 

konceptuāli jauns, mūsdienīgs risinājums. 

Pedagoģiskais personāls pamatā nokomplektēts, atsevišķi 

pedagogi rosināti tālākizglītības turpināšanai, lai iegūtu tiesības 

strādāt augstākā izglītības pakāpē vai mācīt vēl arī citu mācību 

priekšmetu. 

Pedagogiem ir finansiālais atbalsts tālākizglītības kursu 

apmeklēšanai (dalības maksa, transporta izdevumi).  

Nozīmīgs ir projektu “Pumpurs” un “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” devums atbalsta personāla 

piesaistē. 

 

 

Turpmākās attīstības vajadzības 

(papildināts 2018./19.m.g.) 

 

Darbības 

joma 

Turpmākās attīstības vajadzības 

MĀCĪBU 

SATURS 

1. Izmaiņu aktualizēšana un ieviešana atbilstoši kompetenču jeb 

lietpratības standarta reformai. 

2. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) un 

vispārējās vidējās izglītības programmu virzienu mērķu 
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aktualizācija  un precizēšana atbilstoši skolas vīzijai un 

mērķiem.  

3. Mūzikas stundu un instrumenta spēles nodarbību grafika 

pilnveide, noteiktās kārtības, kā arī sasniegumu vērtējumu 

skaita un vērtēšanas kritēriju atbilstības ievērošana.   

MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

1. Mācību standartiem un skolēnu vajadzībām atbilstošu mācību 

darba organizācijas formu un mācīšanas stratēģiju apguve un 

izmantošana. 

2. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības pilnveide un noteiktās 

kārtības ievērošana - meklēt efektīvākus un iedarbīgākus 

veidus un metodes, kā visus skolēnus informēt par vērtēšanas 

nosacījumiem, viņu atbildību un iespējām uzlabot vai 

nodrošināt vērtējumus; labāk informēt skolēnus par vērtējuma 

saņemšanas kritērijiem, par saņemtajiem vērtējumiem un 

iespējām tos uzlabot. 

3. Skolēnu motivācijas un vecāku līdzatbildības veicināšana 

mācību procesā (uzraudzība, palīdzība, atbalsts).  

IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

1. Sasniegumu līmeņa paaugstināšanās veicināšana atbilstoši 

konkrēto skolēnu vajadzībām un reālajām iespējām. 

2. Statistiskās informācijas par izglītojamo ikdienas 

sasniegumiem izveide, analīze un iekļaušana pašnovērtējuma 

ziņojumā. 

ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJI

EM 

1. Izglītojamo individuālās izaugsmes pozitīva novērtēšana un 

savlaicīgs atbalsts viņu vajadzībām. 

2. Dalība projektos (aktīvi realizēts 2018./19.m.g.) 

3. Pasākumu satura un norises analīze. (uzsākta aktīva realizācija 

2018./19.m.g.) 

4. Bibliotekāres atbalsta palielināšana personības veidošanā. 
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5. Pedagogu rīcības soļu precīza definēšana ārkārtas situācijām 

(izglītojamais patvaļīgi atstāj izglītības iestādi u.tml.) 

(aktualizēts 2018./19.m.g.) 

6. Karjeras konsultanta un klašu audzinātāju sadarbības 

pilnveide. (aktualizēts 2018./19.m.g.) 

7. Karjeras izglītības programmas pārskatīšana un aktualizēšana. 

8. Informācijas aprites par izglītojamajiem nepieciešamajiem 

atbalsta pasākumiem pilnveide un regulāra aktualizācija. 

9. Savlaicīga skolēnu spēju izpēte (īpaši sākumskolas klasēs) un 

atbilstošu atbalsta pasākumu nodrošināšana. 

10. Sadarbības ar vecākiem uzlabošana pilnvērtīgu ziņu 

saņemšanai par bērna veselību un atļauju iegūšanai veikt 

speciālistu izpētes nepieciešamības gadījumā. 

11. Individuālo izglītības plānu izveides, īstenošanas, 

saskaņošanas ar vecākiem pilnveide un pārraudzība. 

12. Sociālā pedagoga atbalsta sākumskolā palielināšana. 

(uzlabojumi ar 2018./19.m.g.) 

13. Konsultāciju pieejamības izglītojamajiem uzlabošana - grafika 

saskaņošana ar stundu sarakstu, grafika ievērošana. 

14. Sociālā dienesta intensīvāka iesaistīšana skolēnu motivācijas 

un vecāku līdzatbildības problēmu risināšanai. 

15. Izglītojamo spēju izpēte sadarbībā ar pirmsskolu. 

16. Pētniecisko un projekta darbu izstrādes kārtības izveide un 

publicēšana. (uzsākts 2018./19.m.g.) 

SKOLAS VIDE 1. Cieņpilnas komunikācijas visos līmeņos un izglītojamo 

uzvedības un disciplīnas veicināšana. 

2. Ētikas normu ievērošana pedagogu komunikācijā ar vecākiem 

attiecībā uz citu pedagogu darbībām un mācīšanas metodēm. 

(aktualizēts 2018./19.m.g.) 

3. Piederības apziņas un lepnuma par savu skolu attīstīšana. 
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4. Informācijas apritē nepieciešamie uzlabojumi: informācijas 

klasificēšana, lai izvairītos no pārblīvētiem e-pastiem, 

informācijas pārbagātības;  

5. Pašu pedagogu nevēlēšanās iepazīties ar informāciju: nav 

atbilžu no pedagogiem uz e-pastiem; informētības problēmas: 

sporta skolotājs - klases audzinātājs; netiek ierakstīta 

informācija pārbaudes darbu grafikā; pedagogu lasītprasmes 

problēmas;  

6. Slikti funkcionējoša, nepārskatāma skolas mājaslapa. 

7. Trūkst vienotas nostājas dažādu skolas izstrādāto noteikumu 

ievērošanā. 

RESURSI 1. Rekonstrukcijas, remonti un kabinetu materiāli tehniskās 

bāzes papildināšana. 

2. Kabinetu ventilācija. 

3. Logu aptumšošana videoprojektoru izmantošanai. 

4. Novecojušās datortehnikas nomaiņa. 

5. Nedroši datoru pieslēgumi (vadu nekārtība un daudzums uz 

grīdas); veci datori, datorprogrammas, neapmierinoša 

komunikācija ar atbildīgo par datortehniku un informācijas 

ievietošanu skolas mājaslapā, trūkst kvalitatīvi datortīkla 

speciālista pakalpojumi. 

6. Bibliotēkā nomainīt novecojušās mēbeles un nolietoto 

aprīkojumu - kopētājs, skolēnu datori; sākumskolā nav 

atsevišķas telpas bibliotēkas vajadzībām. 

7. Skolēnu augumiem (ļoti lieli, ļoti mazi) neatbilstošas mēbeles. 

8. Veci logi 3. stāvā. 

9. Trūkst aktu zāles. 

10. Zēnu mājturības kabinets neatbilst veselības vajadzībām. 

SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

1. Skolas attīstības plānošana turpmākajam periodam un darba 

organizēšana atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.  
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NODROŠINĀŠAN

A 

2. Skolas pašnovērtēšanas sistēmas strukturēšana un tehnisko 

darbinieku iesaistīšana novērtēšanas procesā. 

3. Skolas gada plāna pilnveide un iepriekšējā perioda produktīva 

pārskatīšana. 

4. Pedagogu apmācību organizēšana kopīgoto dokumentu 

izmantošanā. 

5. Skolas sadarbību ar citām  institūcijām pamatojums 

pašnovērtēšanas ziņojumā un procesa mērķtiecīguma 

veicināšana. 

6. Informācijas apmaiņas ar sadarbības institūcijām sekmēšana. 
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Attīstības prioritātes  

2017./18. – 2021./22. mācību gadiem 
 

1. Mācīšanas pieeju izmantošana dzīvei 21.gs. svarīgu zināšanu, prasmju, 

attieksmju un vērtību attīstīšanai. 

2. Izglītojamo individuālās izaugsmes pozitīva novērtēšana. 

3. Savlaicīgs atbalsts izglītojamo vajadzībām. 

4. Izglītojamo uzvedības un disciplīnas veicināšana. 

5. Piederības apziņas un lepnuma par savu skolu attīstīšana. 

 

 
Prioritāte 

nr. 1 

Prioritāte 

nr. 2 

Prioritāte 

nr. 3 

Prioritāte 

nr. 4 

Prioritāte 

nr. 5 

I. MĀCĪBU SATURS 
⟰  ⟰  ⟰ 

II. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

⟰ ⟰ ⟰ ⟰ ⟰ 

III. IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

⟰ ⟰ ⟰ ⟰ ⟰ 

IV. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

⟰ ⟰ ⟰ ⟰ ⟰ 

V. SKOLAS VIDE 
⟰ ⟰ ⟰ ⟰ ⟰ 

VI. RESURSI 
⟰ ⟰ ⟰ ⟰ ⟰ 

VII. SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

 

⟰ 

 

⟰ 

 

⟰ 

 

⟰ 

 

⟰ 
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Prioritāšu īstenošanas plānošana 
 

Rūjienas vidusskolas attīstības plānošanā tiek ievērotas gan Latvijas (“Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030. gadam”), gan reģiona (“Vidzemes plānošanas reģiona 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030”), gan novada (“Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2030”, “Rūjienas novada attīstības programma 2019 – 2025”), gan nozares 

plānošanas dokumentos (“Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam”) 

izvirzītās prioritātes un mērķi, gan skolas pašnovērtējumā apkopotie sasniegumi un 

turpmākās attīstības vajadzības.  

 

 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 
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Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. - 2020. gadam. Apakšmērķu un rīcības virzienu 

savstarpējā sasaiste  

 

Attīstības plānā izvirzīto prioritāšu sasniegšanai tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam, 

kas uzrāda izvirzīto mērķu, sasniedzamo rezultātu, novērtēšanas kritēriju un tiem pakārtoto 

uzdevumu īstenošanai paredzētās darbības un kas tiek regulāri papildināts, jo ir kopīgots 

Rūjienas vidusskolas pedagogiem un darbiniekiem pieejamā e-portfolio, izmantojot www.e-

klase.lv piedāvātās iespējas.  

Plānā norādīti atbildīgie, nepieciešamie resursi tiek piesaistīti skolas noteiktajā kārtībā, 

īstenošanas termiņi, regulāra pārraudzība un plāna aktualizācija tiek veikta iknedēļas 

administrācijas sanāksmēs, kuru protokoli ir pieejami e-portfolio. 

  

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/
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Izglītības iestādes 

vadītājs      Vidars Zviedris 

  (paraksts)   (vārds, uzvārds) 

Z. v. 

 

 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

  

      

(paraksts)   (vārds, uzvārds) 

  

      

(datums)     

Z. v. 

 


