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Izglītības iestādes vispārīgas raksturojums: 

Vadītājs Vitālijs Poļakovs 

Mācību valoda latviešu 

Tālrunis 67459622, 67459522 

Fakss 67459522 

E-pasts r41vs@riga.lv 

Tīmekļa vietne 41vsk.riga.lv 

Juridiskā adrese Slokas iela 49 A, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1007 

 

 

Rīgas 41.vidusskolas prioritāte, vīzija un mērķis. 

Skolas prioritāte: jēgpilns mācību un audzināšanas  process harmoniskā vidē. 

Vīzija: skolēns, apzināti sadarbojoties un patstāvīgi pieņemot atbildīgus lēmumus, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē. 

Mērķis:  veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos 

noteikto mērķu sasniegšanu, kas ļautu izglītojamiem turpināt izglītību, motivētu apzinātai karjerai un mūžizglītībai. 
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Pamatjoma 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 

 

MĀCĪBAS: 

 

1. Mācību 

saturs 

 

2. Mācīšana 

un 

mācīšanās 

 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

4. Vērtēšana 

Prioritāte Bērncentrēts mācību process, kurā skolotājs ir procesa organizators. 

Mācību saturs ir saistīts ar skolēnu interesēm, pieredzi, talantiem un reālo dzīvi. 

 

Uzdevumi 
 Īstenot esošo 

vērtēšanas kārtību 

un nepieciešamības 

gadījumā to 

pilnveidot. 

 Īstenot sadarbību ar 

Rīgas Stradiņa 

universitāti šādās 

izglītības 

programmās:  

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas virziena 

izglītības 

programmā un  

vispārizglītojošā 

virziena izglītības 

programmā. ZPD 

konsultēšana, 

praktiskās 

nodarbības 

bioloģijā un 

medicīnā. 

 Mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbība 

mācību satura 

plānošanā un 

īstenošanā. 

 Pilnveidot mācību 

stundas struktūru. 

 Atbalsta pasākumu izveide un to nodrošināšana izglītojamajiem. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu paaugstināšanās veicināšana. 

 Iesaistīties “eTwinning” platformā veiksmīgu sadarbības projektu organizēšanai. 

 Skola2030 jaunā mācību satura ieviešana un pieejas maiņa. 

 Kompetenču pieejas plānošana un analizēšana. 

 Veikt izmaiņas  7.-9.klašu 

pamatizglītības virziena 

programmā. 

 Turpināt un pilnveidot 

sadarbību ar Rīgas Stradiņa 

universitāti - skolēnu 

piedalīšanās atvērtajās 

nodarbībās RSU. 

 Pilnveidot mācību priekšmetu 

programmas un saturu 

atbilstoši jaunajam 

pamatizglītības standartam. 

 Mācību stundas pilnveidošana 

un strukturēšana. 

 Kārtējā vērtējuma nozīme. 

Radīt iespēju izglītojamajiem 

uzlabot kārtējos vērtējumus 

visos mācību priekšmetos, 

tādējādi sekmējot mācīšanās 

motivāciju un pašvadītu 

mācīšanos. 

 Vērtēšanas pieejas maiņa. 

 

 Ar 2020. gada 1. 

septembri uzsākt 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 747 

“Noteikumi par valsts 

pamatizglītības 

standartu un 

pamatizglītības 

programmu paraugiem” 

– kompetencēs balstītu 

izglītības programmu 

īstenošanu 1., 4., 7. un 

10. klasē. 

 Izglītojamo 

pašvērtējuma 

izmantošana mācību 

stundās, lai paaugstinātu 

mācīšanās motivāciju. 

 Ar 2021. gada 1. 

septembri uzsākt 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 747 

“Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu 

un pamatizglītības 

programmu paraugiem” 

– kompetencēs balstītu 

izglītības programmu 

īstenošanu 2., 5., 8. un 

11. klasē. 
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Pamatjoma 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 

 

ATBALSTS 

SKOLĒNIEM 

Prioritāte Atbalsta nodrošinājums skolēniem mācību procesā, ievērojot skolēna attīstības īpatnības un vajadzības. 

 

Uzdevumi 
 Mācību saturs un mācības ir tieši vērstas uz skolēnu daudzveidību un nodrošina dažādu vajadzību pildīšanu. 

 Kompetenču pieejai atbilstošu metožu ieviešana un lietošana. 

 Atbalsts skolēniem mācīšanās mērķa sasniegšanai. 

 Īstenot ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības 

iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001. 

 

 Izglītojoši 

pasākumi 

sadarbībā ar 

“Latvijas skolas 

soma”. 

 Dalība 

starptautiskajā 

projektā 

“ERASMUS+” 

 Atbalsts skolēnu 

individuālai izaugsmei – 

mācību procesa 

diferenciācija. 

 Gatavoties XII Latvijas 

Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem. 

 Atbalsts skolēnu 

individuālai 

izaugsmei – mācību 

procesa 

diferenciācija 

 

SKOLAS 

VIDE: 

 

1. Mikroklimats 

 

2. Fiziskā vide 

Prioritāte Mācību telpu vides modernizācija, skolas teritorijas labiekārtošana un labvēlīgās sociālemocionālās vides pilnveide. 

 

Uzdevumi 
 Izglītojamo drošības nodrošināšana. 

 Izglītojamo pašpārvaldes un skolas padomes sadarbības pilnveidošana. 

 Pozitīva skolas publiskā tēla veidošana. 

 Skolas telpu un 

apkārtējās vides 

apzaļumošana. 

 

 Skolas 60 gadu svinības 

un absolventu 

salidojums. 

 Skolas telpu un 

apkārtējās vides 

apzaļumošana. 

 

 Skolas telpu un apkārtējās vides apzaļumošana. 
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Pamatjoma 2018./2019.m.g. 2019./2020.m.g. 2020./2021.m.g. 2021./2022.m.g. 

 

SKOLAS 

RESURSI 

Prioritāte Sekot līdzi izglītības vadlīnijām valstī un veiksmīgi nodrošināt mācību procesu bez pedagogu vakancēm. 

Uzdevumi  Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana skolā. 

 IT bāzes papildināšana un izmantošana mācību procesā. 

  Pedagogu sadarbība un 

pieredzes apmaiņa ar 

apkaimes skolām. 

 2019./2020.m.g. 

nodrošināt 1.klasi ar 

jauniem (kompetencēs 

balstītiem) mācību 

līdzekļiem, lai 

izglītojamiem 

palīdzētu apgūt 

pilnveidoto mācību 

saturu. 

 Pedagogu sadarbība 

jaunā 

pamatizglītības 

standarta ieviešanai. 

 

 

SKOLAS DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBAS UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

Prioritātes 

 
 Pašnovērtējuma 

ziņojuma 

sagatavošana. 

 Organizēt 

mācību 

ugunsdzēsību 

trauksmes 

izglītojamiem 

un drošības 

pārbaudes 

atbilstoši MK 

Nr. 1138 

noteikumiem. 

 Skolas padomes un 

skolēnu pašpārvaldes 

(jaunatnes klubs) 

lomas palielināšana 

skolas demokrātiskā 

attīstībā. 

 Organizēt izglītojošus 

pasākumus par 

izglītojamo drošību, tai 

skaitā vardarbības un 

traumu profilakses 

jautājumos un pirmās 

palīdzības sniegšanā. 

 Pēc nepieciešamības 

izvērtēt un 

pilnveidot skolas 

prioritātes, iesaistot 

skolas darbiniekus, 

vecākus un 

skolēnus. 

 Organizēt 

izglītojošus 

pasākumus par 

izglītojamo drošību, 

tai skaitā 

vardarbības un 

traumu profilakses 

jautājumos un 

pirmās palīdzības 

sniegšanā. 

 Attīstības plāna analīze 

un izvērtēšana. 

 Organizēt izglītojošus 

pasākumus par 

izglītojamo drošību, tai 

skaitā vardarbības un 

traumu profilakses 

jautājumos un pirmās 

palīdzības sniegšanā. 
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Skolas attīstības plāns 2018./2019. – 2021./2022. mācību gadam apspriests ar metodisko komisiju vadītāju sapulcē. 

Skolas attīstības plāns 2018./2019. – 2021./2022. mācību gadam apspriests pedagoģiskajā sēdē. 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs  

  

 Vitālijs Poļakovs 

(paraksts)  

 Z.v.  

 

SASKAŅOTS 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes  priekšnieks – departamenta 

direktora vietnieks 

 

  

 Ivars Balamovskis 

(paraksts)  

 Z.v.  

 


