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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības
pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības programmas.
Izglītības iestāde tika dibināta 1920. gadā. Laika gaitā ir mainījušies skolas nosaukumi.
1993.gadā uz 2. vidusskolas bāzes tika izveidota Daugavpils Krievu ģimnāzija. 2002. gadā
Krievu ģimnāzija nosaukta par Daugavpils Krievu vidusskolu – liceju (turpmāk tekstā – licejs).
No 2014.gada 30. septembra liceja direktore ir Irina Paura.
Izglītības iestādei ir sava atribūtika – logotips, emblēma, karogs.
Skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā ar netālu esošu zaļo zonu – Slavas skvēru; ir ērta
sabiedriskā transporta sistēma ar pilsētā esošajiem mikrorajoniem. Licejā mācās skolēni no
dažādiem pilsētas mikrorajoniem un citām pašvaldībām.
2018./2019. mācību gada sākumā skolā mācās 725 izglītojamie 3 izglītojošajās programmās
(skatīt 1.1. pielikumu):
 pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma;
 vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma.
Licejs piedāvā gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības programmu ar padziļinātu matemātikas
apguvi. Lai īstenotu padziļinātu matemātikas apguvi, 1.-12. klases izglītojamie tiek dalīti grupās
matemātikā, ieviests fakultatīvo nodarbību priekšmets „Matemātiskā loģika”, fakultatīvās
nodarbības matemātikā, tiek veikts individuāls darbs ar izglītojamiem.
Izglītojamiem, kuri izvēlējās vidusskolā profesionāli orientētā virziena programmu, ir iespēja
apgūt zināšanas, prasmes iemaņas gan vispārizglītojošos priekšmetos, gan ekonomikā un
komerczinībās.
Skola ir pilnībā nodrošināta ar kadriem. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.
Licejā strādā 69 pedagogi:
97%

ar augstāko pedagoģisko izglītību 67
2
3%

ar citu augstāko izglītību
2
3%

doktora zinātniskais grāds
57
84%

maģistri
21
31%

multiplikatori/mentori
7
10%

VISC ārštata metodiķi
3 pedagogi mācās doktorantūrā. 4 skolotāji ir latviešu literatūras, krievu literatūras, angļu
valodas, bilingvālo mācību un metodisko materiālu līdzautori.
Pedagogu kvalitātes pakāpes:
Pedagogu skaits, kuri Pedagogu skaits, kuri
Kvalitātes pakāpe
ieguva pakāpi līdz
ieguva pakāpi no
09.08.2017.
09.08.2017.
4. pakāpe
4 pedagogi
3. pakāpe
16 pedagogi
5 pedagogi
2. pakāpe
4 pedagogi
11 pedagogi
1. pakāpe
7 pedagogi
Licejā strādā pieredzes bagāti pedagogi - 88% pedagogu darba stāžs ir lielāks par 10 gadiem.
Skolotāji regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību. 2017./2018.m.g. profesionālās
meistarības paaugstināšanas kursus apmeklēja un sertifikātu ieguva 67 pedagogi (98%).
Skolā ir atbalsta personāls - psihologs, logopēds, karjeras konsultants un medmāsa. Ir 26
tehniskie darbinieki.
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Liceja ir īpaši organizēts audzināšanas darbs – ir plūsmu kuratori (klašu audzinātāji - mācību un
audzināšanas darba vadītāji divās klašu paralēlēs (turpmāk tekstā – plūsma)), kuri atbild par
audzināšanas un mācību darba kvalitāti un efektivitāti. Viņi nepasniedz stundas (izņemot klases
stundu). Pavisam liceja strādā seši plūsmu kuratori. Katram kuratoram ir divas plūsmas.
Skolēnu sastāvs ir daudznacionāls. Licejā mācās latvieši (20%), krievi (62,5%), poļi (11%),
lietuvieši (1,2%), baltkrievi (1,2%), ukraiņi (0,6%) un citu tautību (3,5%) skolēni. Licejā esošās
tradīcijas veicina starpkultūru izglītību, skolēnu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā, kā arī
krievu kultūras, tautas tradīciju izzināšanu un saglabāšanu.
Licejā izveidota labvēlīga izglītojoša, audzinoša, tiesiska vide, kurā attīstās konkrēta personība.
Licejs atbalsta skolēnu tiesības, viņu spējas un intereses. Labvēlīgs liceja mikroklimats veicina
skolēnu un pedagogu koleģiālu, cieņas pilnu attiecību veidošanos.
Liceja īpašie piedāvājumi:

mūsdienīga mācību vide;

jaunākās mācību un informācijas tehnoloģijas;

priekšmetu skolotāji no 1.klases;

darbs ar talantīgajiem bērniem;

efektīva audzināšanas un ārpusklases darba sistēma, plūsmu kuratori;

karjeras izglītība.
Pēc stundām licejistiem ir iespēja attīstīt savas spējas. Fakultatīvās nodarbības un interešu
izglītības programmu nodarbības apmeklē 54% skolēnu.
Kultūrizglītības
Sporta izglītības
Padziļināta priekšmetu
Citās izglītības
jomā:
jomā:
apguve:
jomās:
 pulciņš „Veiklās
 vieglatlētika;
 latviešu valoda;
 matemātiskā
rokas”;
loģika;
 volejbols;
 latviešu literatūra;
 vizuālā māksla;
 robotika;
 vispārējā
 angļu valoda;
fiziskā
 floristika;
 novadpētniecība;
 krievu valoda;
sagatavotība;
 vokālie
 socioloģija;
 krievu literatūra;
ansambļi;
 koriģējošā
 vācu valoda;
 matemātika;
vingrošana
 tautas dejas;
 CLIL;
 informātika;
 koris;
 jaunais pētnieks
 programmēšanas
 krievu
pamati;
tradicionālā
 fizika;
kultūra.
 ķīmija;
 dabaszinības;
 bioloģija;
 Latvijas un pasaules
vēsture;
 ģeogrāfija;
 ekonomika.
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Pamatojuma iegūšanas metodes
Analizēti dokumenti:
 Skolas nolikums un tam pakārtotie iekšējie normatīvie akti;
 Liceja attīstības plāns;
 Mācību priekšmetu stundu saraksti, fakultatīvu, interešu izglītības nodarbību saraksti,
konsultāciju grafiks;
 Klašu žurnāli, fakultatīvo nodarbību žurnāli, interešu izglītības programmu žurnāli;
 Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli;
 Stundu vērošanas materiāli;
 Skolēnu dienasgrāmatas;
 Skolēnu pārbaudes darbi;
 Skolēnu izaugsmes dinamikas rādītāji;
 Drošības instrukcijas un evakuācijas plāns;
 Pedagoģiskas padomes sēžu materiāli;
 Metodisko komisiju darba plānu un sēžu materiāli;
 Metodiskās padomes materiāli;
 Liceja padomes materiāli;
 Skolēnu pašpārvaldes dokumenti;
 Plūsmu kuratoru darba materiāli;
 Skolotāju un plūsmu kuratoru pašvērtējuma materiāli;
 Skolas pase, budžeta tāme;
 Liceja darbinieku štatu saraksts, tarifikācija, VIIS datu bāze;
 Darba līgumi, darbinieku amatu apraksti, darbinieku darba grafiki, direktores rīkojumi;
 Kontrolējošo institūciju pārbaudes materiāli;
 Liceja mājas lapa, skolas avīze „Paši par sevi”, informatīvie stendi;
 Liceja viesu atsauksmes, preses materiāli;
 Skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšana.
2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)
Liceja misija - mūsdienīga, moderna vispārizglītojoša skola, kas nodrošina katram skolēnam
kvalitatīvu izglītību atbilstoši individuālām spējām un interesēm, vide, kurā radīti labvēlīgi
apstākļi personības izaugsmei, skola, kas audzina tikumīgu pilsoni, kurš spēj sekmīgi orientēties
dzīves reālijās, saglabājot savas tautas nacionālās vērtības.
Liceja vīzija – kompetenču pieejā balstīta skola, kurā visiem ir spārni lidojumam un katram ir
iespēja uzlidot tik augstu, cik viņš grib un spēj.
Liceja moto – Tici saviem spēkiem, sapņi piepildās!
Liceja darbības pamatmērķi:
 Nodrošināt katram skolēnam konkurētspējīgas izglītības iegūšanu atbilstoši individuālām
spējām un interesēm, kas sekmē turpmāko izaugsmi un panākumus nepārtraukti mainīgā
pasaulē.
 Attīstīt vidi, kas veicina savstarpējo kultūru bagātināšanos, valstisko piederību, aktīva un
veselīga dzīvesveida īstenošanu.
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Skolas attīstības prioritātes 2017. – 2020. gadam.
Pamatjoma
Liceja darba prioritāte
Mācību saturs

Pamatizglītības
un 
vispārējās
vidējās
izglītības
programmu
kvalitatīva
īstenošana, 
pilnveidojot
mācību
saturu.







Mācīšana un
mācīšanās

Efektīvas mācīšanas un
mācīšanās kompetences
veicināšana
mūsdienu
izglītības un sabiedrības
tendenču kontekstā.








Izglītojamo
sasniegumi

Mācību
procesu
motivējoša un atbalstu
iekļaujoša
skolēnu
sasniegumu vērtēšanas
procesa īstenošana.






Atbalsts
izglītojamiem

Rīcībspējīgas
un
atbildīgas
personības
izaugsme, balstoties uz
tikumiem un vērtībām.





Sasniegtais rezultāts

Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana
un koriģēšana saskaņā ar izmaiņām valsts
standartos.
Licencēta jaunā vispārējās vidējās izglītības
programma.
Skolotāju metodiskais atbalsts.
Izglītības standartu kvalitatīva īstenošana un
analīze.
Īstenotas standartos noteiktās prasības,
akcentējot saikni ar reālo dzīvi.
Augsti mācību sasniegumi un valsts
pārbaudes darbu rezultāti.
Skolotājiem ir iespēja mācību procesā
saistīt
teoriju
ar
praktiskiem
demonstrējumiem, eksperimentiem.
Ir iegādātas un aprobētas mācību
grāmatas, kuras atbilst jauno standartu
prasībām.
Kvalitatīva mūsdiena mācību procesa
nodrošināšana.
Inovatīvo mācību tehnoloģiju apgūšana un
izmantošana.
Mācību procesa
saikne ar mūsdienu
izglītības aktualitātēm.
Skolēni sekmīgi realizē savas spējas, apzinās
savu izaugsmi.
Skolotāju sadarbības un labvēlīgu savstarpējo
attiecību veidošana.
Skolotāju
atbalsts
profesionālajā
un
personības izaugsmē.
Regulāri veikts izglītības programmu
izpildes monitorings un to rezultāti tiek
izmantoti mācību procesa pilnveidošanai.
Izglītības programmu realizācija ir augstā
līmenī.
Izaugsmes dinamikas bāze, kura tiek
izmantota skolēnu pašvērtēšanas prasmju
pilnveidošanai.
Skolēnu un vecāku regulāra informēšana par
mācību sasniegumiem un izaugsmi.
Atbalsta personāla un plūsmu kuratoru
efektīva sadarbība.
Skolotāju, skolēnu un vecāku informatīvais
atbalsts.
Atbalsts skolēnu dalībai karjeras izglītības
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Izglītības
iestādes vide

Estētiskas, funkcionālas,
drošas un labvēlīgas
mācību un audzināšanas
vides nodrošināšana.












Izglītības
iestādes resursi

Estētiskas, funkcionālas,
drošas un labvēlīgas
mācību un audzināšanas
vides nodrošināšana.











Estētiskas, funkcionālas,
drošas un labvēlīgas
mācību un audzināšanas
vides nodrošināšana.



pasākumos.
Vecāku aktivitātes un līdzdalība liceja
organizētajos pasākumos.
Individuālās pieejas mācību stundās un
konsultācijās realizācija.
Efektīva darba sistēma ar talantīgajiem
skolēniem.
Augsti olimpiāžu un konkursu rezultāti.
Modernizēta skolas simbolika un liceja mājas
lapa.
Labvēlīgs, radošs mikroklimats.
Vide, kas veicina savstarpējo kultūru
bagātināšanos un patriotismu.
Audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās
visas ieinteresētās puses: pedagoģi, liceja
darbinieki, skolēni, vecāki.
Stingra izglītojamo kavējumu uzskaite,
ikmēneša kavējumu analīze.
Atvērtība informācijai un dialogam,
sadarbībai, inovācijām.
Mācību un audzināšanas darba pieredzes
popularizēšana pilsētā, valstī un ārpus tās.
Uzlabota liceju fiziskā un apkārtējā vide, kura
ir droša skolēniem un pedagogiem.
Ir nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi
izglītības programmu īstenošanai.
Intensīva informācijas tehnoloģiju ieviešana
mācību procesā.
Mērķtiecīga dabaszinību un eksakto mācību
priekšmetu, estētiskā cikla priekšmetu un
sporta materiāli tehniskās bāzes plānveidīga
pilnveidošana.
Efektīvs
materiāli
tehnisko
līdzekļu
izmantojums.
Plaša ar mācību grāmatām un daiļliteratūru
bagāta bibliotēka.
Sponsoru līdzekļu piesaistīšana.
Profesionāls un atbildīgs pedagoģiskais un
tehniskais personāls.
Ir izveidota un pieejama mākoņos pedagogu
tālākizglītības bāze.
Darba
pieredzes
apkopošana
un
popularizēšana.

Efektīva mācību un audzināšanas darba
vadības sistēma.
 Labvēlīga sadarbības vide.
 Darbinieku pienākumi un atbildība ir skaidri
noteikti amatu aprakstos.
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Izglītības
iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes

nodrošināšana







Ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā
dokumentācija,
tā
izstrādāta
precīzi,
demokrātiski un atbilst ārējo normatīvo aktu
prasībām.
Liceja pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un
plānota, iesaistot tajā visas ieinteresētās
puses.
Mācību un audzināšanas darba pieredzes
popularizēšana pilsētā, valstī un ārpus tās.
Skolotāju, skolēnu un vecāku informatīvais
atbalsts.

3. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODĀ
IETEIKTO REKOMENDĀCIJU IZPILDE
Skolas akreditācija notika 2014.gadā neklātienē. Ieteikumi netika sniegti.
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4. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS
VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

Līdz
31.03.2021.

31013021

V6259

11.03.
2013.

Līdz
31.03.2021.

147

145

159

157

137

137

31014021

V9273

09.08.
2017.

-

-

-

-

27

27

nosaukums

Pamatizglītības
matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena
mazākumtautību
programma
Vispārējās vidējās
izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena
mazākumtautību
programma
Vispārējās vidējās
izglītības profesionāli
orientētā virziena
mazākumtautību
programma (virziens bizness)

Izglītības
programmas
atbilstība valsts
izglītības
standartam

Beigās

10.08.
2011.

Izglītības
programmas
atbilstība
attiecīgai
pakāpei

Izglītojamo
skaits
2017./2018.m.
g.
Sākumā

V4587

Izglītības programmas

Izglītojamo
skaits
2016./2017.m.
g.
Beigās

21013121

Datums

Izglītojamo
skaits
2015./2016.m.
g.

Sākumā

Pamatizglītības
matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena
mazākumtautību
programma
Vispārējās vidējās
izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena
mazākumtautību
programma
Vispārējās vidējās
izglītības profesionāli
orientētā virziena
mazākumtautību
programma (virziens bizness)

Nr.

Akreditācijas
termiņš

Beigās

Kods

Licence

Sākumā

4.1. MĀCĪBU SATURS (iestādes īstenotās izglītības programmas)
Izglītības programmas
nosaukums

558

558

557

556

551

552

Izglītības iestādes
izstrādātie mācību
priekšmetu standarti
un to apstiprināšana
Valsts izglītības
satura centrā

Mācību valoda

Atbilst

2017./2018.m.g.
Atbilst
-

Nav

Mazākumtautības
valoda (krievu)

Atbilst

Atbilst

-

Nav

Mazākumtautības
valoda (krievu)

Atbilst

Atbilst

-

Mācību priekšmeta
”Komerczinības”
standarts.
Apstiprināts Valsts
izglītības satura
centrā 21.07.2017.

Mazākumtautības
valoda (krievu)

Veiktie
grozījumi
izglītības
programmā
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Visas liceja mācību priekšmetu programmas un audzināšanas darba programma tiek īstenota
atbilstoši liceja licencētajām izglītības programmām. Visi skolotāji (100%) ir iepazīstināti ar
valsts standartiem un liceja izglītības programmām. Skolotāji izprot un pārzina sava mācību
priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, priekšmeta obligāto saturu, kā arī skolēnu
mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Gandrīz visi skolotāji (98%) atzīst, ka
sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē un pilnveidē un skolas vadība sniedz
nepieciešamo atbalstu. Katra klases audzinātāja darba plāns tiek veidots atbilstoši izglītības
iestādes audzināšanas programmai.
Skolēnu mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu
saraksts ir apstiprināts ar direktores rīkojumu un atbilst licencētajām izglītības programmām, ir
pieejams un pārskatāms. Liceja skolēnu iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka par stundu
izmaiņām ir jāinformē iepriekšējā dienā līdz plkst. 15.00. Šīs izmaiņas ir pieejamas arī liceja
mājas lapā.
Visi skolotāji augstā kompetences līmenī plāno mācību satura apguves secību, mācību satura
apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus un metodes, pārbaudes darbu veidus, vērtēšanas
formas un metodiskos paņēmienus. Ir ievērota mācību priekšmetu un tematiskā satura pēctecība.
Skolotāji diagnosticē skolēnu zināšanu līmeni, profesionāli paredz laiku katrai mācību tēmai.
Mācību gada laikā pedagogi veic korekcijas mācību satura apguves plānojumā, ņemot vērā
iepriekš neparedzētus apstākļus vai klases īpatnības. Katras mācību tēmas apguvei paredzētais
laiks ir optimāls, lai skolēni varētu sasniegt savām spējām atbilstošus rezultātus. Stundās un ārpus
stundām tiek veikts individuāls darbs ar talantīgajiem skolēniem un ar skolēniem, kuriem ir
grūtības mācību vielas apguvē. Katram skolēnam ir nodrošinātas priekšmeta skolotāja
konsultācijas, ir izveidots konsultāciju (individuālais darbs ar skolēniem) grafiks. Mācību stundās
skolotāji izmanto dažādas darba formas (darbs pāros, grupās), īstenojot diferencēto pieeju katram
skolēnam vai skolēnu grupai.
Skolotāji, izvēloties mācību metodes un mācību līdzekļus, ņem vērā valsts pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības standartus. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji atbilstoši
standartu prasībām mācību stundās radoši izmanto daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos
paņēmienus. Licejā esošie resursi nodrošina mācību priekšmetu standartu apguvi. Visiem
pedagogiem mācību procesā ir iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas, multimediju programmas
un izstrādāt savus mācību materiālus. Izglītības programmas tiek nodrošinātas ar nepieciešamo
mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Skolotāji (98%) apgalvo, ka licejā esošie resursi
nodrošina mācību priekšmetu standartu apguvi. Metodisko komisiju sanāksmēs, sadarbojoties ar
liceja bibliotēku, tiek izvērtēts un nepieciešamības gadījumā koriģēts izmantojamās mācību
literatūru saraksts. Skolēni ir pilnīgi nodrošināti ar mācību literatūru, lai veiksmīgi apgūtu valsts
pamatizglītības un vidējās izglītības programmu saturu. Gandrīz visi vecāki (99%) atzīst, ka licejs
nodrošina ar mācību darbam nepieciešamajām mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem.
Licejā ir izstrādāta Klases stundu programma 1.-12.klasei, Interešu izglītības programma,
Karjeras izglītības programma 1. – 12. klasei.
Audzināšanas darba saturs izveidots, ievērojot pēctecību starp klasēm un izglītības pakāpēm un
ietver prioritārās un ieteicamās darba tēmas:
 sevis izzināšana un pilnveidošana;
 piederība valstij;
 pilsoniskā līdzdalība;
 karjeras izvēle;
 veselība un vide;
 drošība, drošība ekstremālās situācijās.
Interešu izglītības programma veicina katra skolēna gan prāta, gan radošā potenciāla, gan fiziskās
sagatavotības attīstību. Interešu izglītības nodarbības licejā apmeklē sākumskolas, pamatskolas
un vidusskolas klašu skolēni.
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Audzināšanas procesā veidojas un attīstās personības attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras
vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības
locekļiem, pašiem noteikt savu dzīvi, rīcību un būt atbildīgiem par to.
Skolotāji izmanto tādas mācību priekšmeta metodes un stratēģijas, kas māca strādāt radoši,
atbildīgi un komandā.
Klases stundu programma tiek īstenota, izmantojot dažādas interaktīvās mācību formas: grupu
darbs, diskusijas, kritiskās domāšanas metodes. Interaktīvās darba metodes sekmē un attīsta
pozitīvu sadarbību.
Priekšstatus par reālo dzīvi skolēni praktiski nostiprina dažādās ārpusstundu aktivitātēs: brauc
ekskursijās, apmeklē izstādes, muzejus un uzņēmumus, notiek tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem, skolas absolventiem - augstskolu studentiem.
Ārpusstundu pasākumi veicina pilsonisko, tikumisko audzināšanu, tiek pilnveidotas skolēnu
sociālās iemaņas.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Kompetencēs balstītu vispārējās izglītības satura īstenošana, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes.
 Izglītības kvalitātes monitoringa rezultātu izmantošana mācību procesa pilnveidošanai.
 Skolēnu un skolotāju digitālo prasmju, medijpratību un drošumspēju stiprināšana.
 Pedagogu sadarbība mācību priekšmetu programmu, tematisko plānojumu, pārbaudes
darbu izstrādē un pilnveidē.
 Vācu valodas, dabaszinību un komerczinību mācību programmas 10.a klasei izstrādāšana
un veiksmīga īstenošana.
 Izvērtēta fakultatīvo nodarbību “Lego robotika” programmas īstenošana.
 Veiksmīga klases stundu un interešu izglītības programmas īstenošana.
 Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt īstenot standartos noteiktās prasības, nodrošinot katram skolēnam
konkurētspējīgas, kompetencēs balstītas izglītības iegūšanu.
 Nodrošināt priekšmetu skolotāju sadarbību jauna mācību satura apguvē.
 Pilnveidot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, ņemot vērā
novitātes u aktualitātes izglītībā, izmaiņas valsts standartos un citos Ministru kabineta
noteikumos.
Vērtējums: ļoti labi.
4.2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Licejā mācību pamatā ir mūsdienīgas tehnoloģijas, kas ir orientētas uz skolēncentrētu mācību
procesu, kas atbilst skolēnu vecuma īpatnībām un attīstīta mācību, radošo un pētniecisko
darbību, skolēnu mācību patstāvību. Īstenojot skolas izglītības programmu saturu, skolotāji
izmanto tādas mācību priekšmeta metodes un stratēģijas, kas māca strādāt radoši, atbildīgi un
komandā, stimulē skolēnu motivāciju īstenot ilgtspējīgu attīstību. Skolēnu augstie mācību
sasniegumi ir apliecinājums tam, ka skolotāju skaidrojums un norādes ir saprotamas, atbilst
mācāmajai tēmai, skolēnu vecumam un spējām. Veiksmīgi mācību procesā ir iekļāvušās dažādas
interaktīvās mācību formas: grupu darbs, diskusijas, kritiskās domāšanas metodes. Interaktīvās
darba metodes sekmē un attīsta veiksmīgu, pozitīvu sadarbību starp skolotāju un skolēnu stundā.
Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji prot veidot draudzīgu, darbu rosinošu dialogu, veiksmīgi
iesaista darbā visus klases skolēnus, rosina viņus izteikt savu viedokli, pamatot tos. Stundu
vērošanā ir konstatēts, ka stundas ir virzītas uz skolēna aktīvu un mērķtiecīgu darbību, viņu
prasmi analizēt, pētīt, izprast un secināt, uz ikviena skolēna jēgpilnu piedalīšanos mācību
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procesā, zināšanu un prasmju sasaisti ar jau iepriekš apgūto, problēmu risināšanu, izmantojot jau
esošās un apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, sasaistot mācību saturu ar reālo dzīvi.
Saikni ar reālo dzīvi sekmē organizētās mācību un izzinošās ekskursijas, āra nodarbības gan dabā,
gan kultūrvidē, gan sociālajā vidē. Priekšstatus par reālo dzīvi skolēni praktiski nostiprina
dažādās ārpusstundu aktivitātēs: brauc ekskursijās, apmeklē izstādes, muzejus un uzņēmumus,
notiek tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, skolas absolventiem - augstskolu studentiem.
Skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā nodrošina mācību procesa saikni ar
audzināšanas darbu un mūsdienu aktualitātēm. Stundās tiek aktualizētas dažādas tēmas, kuras ir
saistītas ar vērtībām: cilvēks un viņa personība, dzīvība, veselība un drošība, garīgums un
tikumība, atbildīgas un iecietīgas cilvēku savstarpējās attiecības, zināšanas un darbs,
medijpratība, savas un sabiedrības labklājības veicināšana, patriotisms un pilsoniskā līdzdalība,
ģimene, tradīcijas un kultūra, daba un vide ilgtspējīgā attīstībā. Savu zināšanu vērtību skolēni
pārbauda dažādu institūciju organizētajos valsts un pilsētas konkursos, konferencēs, tādējādi
pilnveidojot teorētiski apgūtās dzīves prasmes un mācību priekšmetu speciālās iemaņas.
Skolotāji nodrošina sadarbību ar valstiskajām, sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām,
uzņēmumiem (LU, DU, Māla Mākslas centrs, Latgales Centrālā bibliotēka, Daugavpils Zinoo
centrs, nacionālās biedrības, Daugavpils novadpētniecības muzejs un c.). Mācīšanas procesa
saikni ar reālo dzīvi nodrošina inovatīvās mācību metodes, jo īpaši IKT mērķtiecīga izmantošana.
Liceja skolotāji izmanto mūsdienīgas mācību tehnoloģijas, elektroniskos mācību līdzekļus, evides sniegtās iespējas. Visi skolotāji efektīvi izmanto elektroniskos rīkus skolēnu zināšanu un
prasmju vērtēšanā, atgriezeniskās saites nodrošināšanā. Bieži tiek izmantotas jaunākās
informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi: Active Inspire programmas, SMART tāfeles un
interaktīvie ekrāni, balsošanas pultis, klēpjdatori, planšetes, plickeru sistēma. Skolotāji ir
apguvuši OneNote izmantošanas iespējas mācību procesā. Licejā tika izstrādāta un apstiprināta
IKT nozares attīstības stratēģija, kura izvirza stratēģiskos mērķus, nosaka konkrētus pasākumus
mērķu sasniegšanai, kā arī stratēģijas ieviešanas indikatorus (plānotais rezultāts), lai pilnveidotu
skolotāju IKT jauno iespēju izmantošanas prasmes.
Licejā tiek apgūtas un izmantotas visjaunākās tehnoloģijas: domāšanas pieeja (TA) matemātikas,
angļu, latviešu un krievu valodas stundās. Šī pieeja ir orientēta uz radošas domāšanas izkopšanu,
aktualizējot valodu kā sevis veidošanas iespēju. Tas ļauj mērķtiecīgi attīstīt skolēnu radošo
darbību un radošās domāšanas prasmes, palīdz apgūt nepieciešamās kompetences valodas
stundās. Bilingvālajās stundās skolēniem tiek sniegts vizuālais, tehniskais atbalsts, uzturēta
pozitīva mācību vide, tādējādi sekmējot latviešu valodas un mācību satura integrētu apguvi.
Licejs piedalās CLIL (integrētā satura un valodas apguve) projekta īstenošanā. 2017./2018. m.g.
licejā projekta ietvaros tika novadītas fakultatīvās nodarbības angļu valodā ģeogrāfijā 7.klasē un
dabaszinībās 2. klasē.
Lai pilnveidotu mācību priekšmetu pasniegšanas kvalitāti, licejā ir izveidota īpaša mācību
procesa organizēšanas sistēma. Licejā strādā metodiķi, kuri nodrošina produktīvu un kvalitatīvu
atbalstu skolotājiem profesionālajā izaugsmē mūžizglītības procesā: stundas izvirzīto mērķu
sasniegšanā, individuālās pieejas nodrošināšanā, skolēnu radošā un analītiskā rakstura darbības
veidošanā, vērtēšanas metožu un metodisko paņēmienu izmantošanā, efektīva mācību dialoga
veidošanā stundā. Realizējot daudzpusīgu atbalstu, rūpes par skolotāju veselību, fizisko un
emocionālo stāvokli, tiek izkoptas skolotāju personības kompetences, kuras ietver psiholoģisko
zināšanu padziļināšanu, prasmi tās izmantot pedagoģiskajā darbībā.
Visi pedagogi strādā 7 priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras apvieno mācību priekšmetu
skolotājus no 1.klases līdz12.klasei. Tas palīdz īstenot pēctecību starp sākumskolas, pamatskolas
un vidusskolas skolotājiem, saskaņot mācību programmas no 1.klases līdz 12. klasei visos
priekšmetos.
No 1.klases mācību priekšmetus māca atsevišķi skolotāji. Latviešu valodas, angļu valodas, krievu
valodas, matemātikas skolotāji pastāvīgi strādā tikai vienā vai divās klašu paralēlēs. Latviešu,
angļu valodas, matemātikas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju (5.-9.kl.) stundas notiek
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grupās. Tas ļauj skolotājam maksimāli ievērot skolēnu vecuma īpatnības, īstenot individuālo
pieeju, tādējādi paaugstinot skolēnu zināšanu līmeni un mācību prasmes.
Licejā efektīvi darbojas metodiskā padome, kura īsteno dažādas darba formas: sēdes, sanāksmes,
semināri, tematiskas lekcijas. Metodiskās padomes sēdē „Efektīva mācību stunda” tika apkopots
skolotāju darbs mācību stundu efektivitātes paaugstināšanā un tika noteikti jauni darba virzieni
metodiskajā darbā: apmācību semināru novadīšana, stundu efektivitātes monitoringa
pilnveidošana, skolotāju darba pieredzes apkopošana, skolotāju sadarbības nodrošināšana stundu
efektivitātes paaugstināšanā, jauno tehnoloģiju izmantošanā, skolēnu mācīšanās prasmju
pilnveidošanā. Metodiskās padomes sanāksmēs, kuras notiek katru nedēļu, liela uzmanība tiek
pievērsta skolēnu pamatkompetenču pilnveidošanai, skolēnu caurviju kompetenču attīstīšanai,
mācīšanas un mācīšanās kvalitātes pilnveidošanai, izglītības novitāšu apspriešanai un ieviešanai,
MK darba koordinēšanai. Tematiskajos semināros dažādu priekšmetu skolotāji dalās pieredzē par
skolēnu medijpratības, domāšanas prasmju attīstīšanu, skolēnu digitālās prasmju, radošuma,
sadarbības un līdzdalības prasmju pilnveidošanu, starppriekšmetu saiknes nodrošināšanu
stundās, produktīvām metodēm darbā ar pirmklasniekiem un desmitklasniekiem adaptācijas
periodā u.c. Licejā ir izstrādātas vienotas mācību stundu vērošanas veidlapas. Stundu vērošanā
tiek akcentēti arī attiecīgā mācību gada prioritārie uzdevumi, kas ir saskaņā ar liceja attīstības
plānu. Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves metodes,
pielieto diferencēto pieeju darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, un ar talantīgajiem
bērniem. Mācību stundas galvenokārt vēro liceja vadības pārstāvji, metodiķi, retāk notiek mācību
stundu savstarpējā koleģiālā vērošana.
Licejā ir izstrādātas rekomendācijas par mājas darbu saturu, formām, apjomu, labošanu mūsdienu
apstākļos. Skolotāji, skolēni, vecāki ir informēti par prasībām mājas darbiem. Skolas vadības
sēdēs, metodiskās padomes un metodisko komisiju sanāksmēs regulāri tiek apspriests mājas
darbu apjoms, tā veidi, vērtēšana.
Skolotāji regulāri analizē sava darba kvalitāti, raksta pedagoģiskā darba pašvērtējumu, analizējot
sasniegto 1.semestrī un mācību gada beigās, izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam. Skolotāji
atvērti jaunām idejām un pārmaiņām, veiksmīgi izmanto visjaunākās mūsdienīgas mācību
metodes, kuras sekmē skolēnu izzinošo darbību, kompetenču veidošanu.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Inovatīvo mācību tehnoloģiju apgūšana un izmantošana.
 Mācību procesa saikne ar mūsdienu izglītības aktualitātēm.
 Skolotāju atbalsts profesionālajā un personības izaugsmē.
Turpmākā attīstība:
 Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem mācīšanas pieejas pārmaiņās.
 Īstenot pārejas uz mācībām latviešu valodā stratēģiju.
 Veicināt skolotāju sadarbību kompetenču izglītības kontekstā, starpdisciplināro prasmju
pilnveidošanu.
Vērtējums: ļoti labi
4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Licejā ir izveidota skolēnu mācīšanās vajadzībām atbilstoša vide. Liceja administrācija, skolotāji,
kuratori regulāri iepazīstina skolēnus un viņu vecākus ar mācību darba organizācijas
jautājumiem. Pamatprasības mācību darbam skolēniem ir noteiktas skolēnu iekšējās kārtības
noteikumos, ar kuriem skolēni tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un atkārtoti 2.semestra
sākumā, nepieciešamības gadījumā noteikumi tiek pārrunāti arī papildus. Pedagogi izvirza
skaidras prasības mācību procesa norisei. Aptauju dati liecina, ka visi skolēni zina un izprot
mācību darbam izvirzītās prasības.
Skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, sekmē viņos motivāciju mācīties, rosinot
mācību procesā izmantot visus licejā pieejamos resursus, modernos mācību tehniskos līdzekļus.
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Skolēni tiek rosināti arī patstāvīgi tos izmantot, gatavojot prezentācijas dažādos mācību
priekšmetos, ZPD aizstāvēšanā, projektu ietvaros utt. Regulāri dažādās klašu grupās bibliotekāre,
sadarbībā ar mācību priekšmeta skolotājiem, organizē bibliotekārās stundas. Pedagogi precīzi
izskaidro stundas uzdevumus, tās gaitā secīgi organizē to sasniegšanu, strādājot atbilstoši savām
spējām, izrādot iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, vērtēt savu un citu darbu. Licejā ir pievērsta
uzmanība skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstībai. Skolēniem ir iespēja iesaistīties sava darba
vērtēšanā, izmantojot daudzveidīgas pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma formas. Ir izveidotas
skolēnu darba lapas, kurās skolēni analizē savus sasniegumus.
Visu klašu skolēni ir apguvuši dažādas sadarbības formas mācību stundās. Skolēni prot strādāt
individuāli, pāros, grupās, diskutēt, ir apguvuši projektu darba prasmes. Skolēniem ir iespēja
prezentēt savu darbu klasei un novērtēt citu skolēnu darbus. Stundu vērošana liecina, ka lielākā
daļa skolēnu prot izvērtēt savu darbu un mācību sasniegumus.
Skolēni zina, ka viņu darbs tiks pozitīvi novērtēts un atbalstīts. Skolā un klasēs valda labvēlīgs
mikroklimats, kas veicina mācīšanās procesu. Skolēnu personīgā atbildība un aktivitāte
mācīšanās procesā ir vērojama pozitīvā attieksmē pret mācībām, ar atbildību izpildot dažādus
mācību uzdevumus, veicot sava darba pašvērtējumu. Skolēniem ir labi attīstītas sociālās prasmes,
viņi ir draudzīgi, atvērti un pozitīvi noskaņoti kopējam darbam.
Katrs skolotājs piedāvā konsultāciju laiku skolēniem, kuri neizprot mācību saturu un kuri vēlas
uzlabot savus mācību rezultātus, un arī papildus strādā ar skolēniem, kuriem ir dotības vai
papildu motivācija darbam konkrētajā jomā. Aptaujās skolēni atzīst, ka skolotāji rosina viņus
labākam mācību darbam, ieinteresē sasniegt labākus rezultātus, rosina izmantot dažādus mācību
palīglīdzekļus (vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, žurnālus, laikrakstus, interneta resursus
utt.), rosina piedalīties dažādos konkursos, sacensībās, viktorīnās, olimpiādēs, ļauj organizēt un
vadīt dažādus pasākumus gan klasē, gan skolā, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, pašvērtējumu,
stimulējot pašattīstību.
Skolotāji mērķtiecīgi motivē skolēnus mācību darbam, sniedz nepieciešamo atbalstu mācību
procesā. Mācīšanās procesā licejā skolēniem ir pieejami mūsdienīgi resursi, pastāv noteikta un
skolēniem zināma kārtība mācību kabinetu, datorklašu, interneta resursu, sporta un aktu zāles
izmantošanā. Noteiktā laikā ir pieejama bibliotēka un lasītava ar interneta pieslēgumu. Visi
skolēni (100%) ir informēti par liceja mājas lapā, OneNote mākoņos atrodamajiem mācību
materiāliem un to izmantošanas iespējām.
Mācīšanās kvalitāti apliecina augstie skolēnu mācību sasniegumi ikdienas darbā, valsts pārbaudes
darbu, olimpiāžu un konkursu rezultāti.
Licejs regulāri informē skolēnu vecākus par mācību darbam izvirzītām prasībām gan klašu
vecāku sapulcēs, gan izmantojot saziņai skolas dienasgrāmatu, E-klasi. Klašu vecāku sapulcēs
piedalās mācību priekšmetu skolotāji un informē par prasībām konkrētajā priekšmetā.
Licejs regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus. Ir apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla kavē skolu. Skolēni ir informēti par dažādiem liceja
organizētajiem pasākumiem, kuri saistīti ar sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Skolēnu mācību prasmju attīstīšana.
 Izglītojamiem ir plašas iespējas mācību procesā izmantot licejā esošos daudzveidīgos
resursus.
 Jēgpilnas atgriezeniskās saites nodrošināšana mācību procesā.
Turpmākā attīstība:
 Nodrošināt mācīšanās procesā skolēnu kompetenču un attieksmju veidošanu.
Vērtējums: Ļoti labi
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Vērtēšana licejā atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos par vispārējās
pamatizglītības valsts standartu un vispārējās vidējās izglītības valsts standartu. Lai realizētu
vienotu pieeju vērtēšanā, skolā ir izstrādāta „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”, ar
kuru iepazīstināti gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki. „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtība” ir ievietota liceja mājas lapā. Atbilstoši minēto noteikumu prasībām mācību priekšmeta
skolotājs vērtēšanu katrā klasē detalizētāki nosaka, ņemot vērā mācību priekšmeta standartu.
Skolotāji savā darbā izmanto dažādas sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus,
kuri aprakstīti mācību priekšmetu programmās. Vērtēšanā tiek ievērots skolēnu vecums un
mācību priekšmeta specifika. Vērtēšana notiek regulāri, prasības skolēnu sasniegumu vērtēšanai
tiek noteiktas atklāti un skaidri.
Licejā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un noformēšanai. Skolēniem un
vecākiem ir zināms katra mēneša plānoto pārbaudes darbu grafiks, kas ir ievietots liceja mājas
lapā. Skolēni izprot pārbaudes darbiem izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus. E-klases
žurnālā tiek norādīta pārbaudes darba tēma, darba norises datums, vērtēšanas metodiskie
paņēmieni. Pārbaudes darbu analīzei pedagogi izmanto E-klases iespējas.
Skolotāji sistemātiski vērtē skolēnu mācību darbu, konsekventi veic vērtējumu uzskaiti, ierakstot
tos e-klases žurnālā un citos valsts noteiktajos dokumentos. Ikdienā skolēns var iepazīties edienasgrāmatā ar informāciju par mājas darbiem un mācību sasniegumiem. Vecāki sistemātiski
iepazīstas ar informāciju e-žurnālā un skolēna dienasgrāmatā. Plūsmu kuratori ne retāk kā 1 reizi
mēnesī informē vecākus, izmantojot skolēnu sekmju izrakstu un individuālās sarunas. Visiem
skolēniem ir iespēja saņemt skolotāju palīdzību mācību priekšmetu konsultāciju laikā,
nepieciešamības gadījumā pa e-pastu.
Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra. 1. semestra beigās
un mācību gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti mācību darba sasniegumi. Katram
skolēnam ir izveidota sava mācību sasniegumu izaugsmes datu bāze, kura tiek regulāri
papildināta. Mācību gada rezultāti, konkrētās klases dinamikas aspektā pa mācību priekšmetiem
tiek detalizēti analizēti mācību gada sākumā metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdē.
Iegūtās atziņas pedagogi izmanto turpmākās darbības plānošanai, liceja vadības darbā ar
skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, kā arī priekšmetu skolotāju un kuratoru ikdienas darbā,
mācīšanās un mācīšanas procesa pilnveidošanai.
Vērtējumu skaits un piepildījuma blīvums licejā ir optimāls. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta
un regulāri kontrolēta, operatīvi analizēta un izmantota mācību procesa pilnveidē. Jautājumi par
vērtēšanas metožu dažādošanu, mācību sasniegumu dinamiku tiek apspriesti metodisko komisiju
sēdēs un sanāksmēs, metodiķu sanāksmēs.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Vērtēšanas daudzveidīgu formu, metodisko paņēmienu izmantošana mācību procesā.
 Skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites un analīzes veidošanas un izmantošanas sistēma.
Turpmākā attīstība:
 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā un
mācību sasniegumiem.
Vērtējums: Ļoti labi
4.3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Licejā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei. Licejā ir skolēnu mācību sasniegumu
uzskaites datu bāze, kurā tiek uzkrāti skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi par semestri, gadu,
skolas un valsts pārbaudes darbiem, centralizēto eksāmenu rezultāti. Šī datu bāze palīdz
kvalitatīvi analizēt skolēnu rezultātu dinamiku, plūsmas skolēnu sasniegumus katrā mācību
priekšmetā. No 2007./2008.m.g. Krievu licejs izmanto skolvadības sistēmu „E-klase”, kura ļauj
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analizēt gan skolēnu, gan mācību priekšmetu mācību sasniegumus kopumā, kā arī to dinamiku.
Pedagogi seko mācību sasniegumu dinamikai savā priekšmetā, strādā papildus diferencēti un
individuāli, lai uzlabotu mācību sasniegumu kvalitāti.
Analizējot skolēnu mācību sasniegumus ikdienas darbā, var secināt, ka sasniegumi ir stabili un
augsti vairāku gadu garumā, licejisti sekmīgi apgūst izglītības programmas.
Mācību gada vidējā balle
2017./2018.m.g. 2016./2017.m.g.
2015./2016.m.g.
8,24
8,26
8,28
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
un valsts pārbaudes darbos
2017./2018.m.g.
3., 6.klase

9., 11., 12.klase
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2016./2017. m.g.
3., 6.klase

9., 11., 12.klase

2015./2016. m.g.
3., 6.klase
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9., 11., 12.klase

Skolēnu vērtējums valsts pārbaudījumos būtiski neatšķiras no skolēnu ikdienas sasniegumiem.
Tas apliecina, ka licejā mācīšanas un mācīšanās process ir kvalitatīvs.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Izglītības programmu realizācija ir optimālā un augstā līmenī.
 Skolēnu sasniegumu datu bāzes izmantošana skolēnu sasniegumu dinamikas ikdienas
darbā novērošanai, analīzei un individuālās pieejas īstenošanai.
 Mācību priekšmetu konsultāciju efektīva un diferencēta izmantošana.
 Skolēnu vecāku regulāra informēšana par mācību sasniegumiem un to dinamiku.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt nodrošināt mācību darba diferenciāciju atbilstoši izglītojamo spējām un
talantiem.
4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Licejs uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veic salīdzinošo analīzi
skolas, pilsētas un valsts mērogā.
Skolēnu sasniegumi liecina, ka vairākumam licejistu zināšanu līmenis ir optimālā u augstā
līmenī. Analizējot centralizēto eksāmenu rezultātus redzams, ka pēdējos trijos gados mācību
sasniegumi ir stabili un augsti. 12. klašu skolēnu rezultāti visos centralizētajos eksāmenos ir
ievērojami augstāki nekā valstī un pilsētā.
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Diagnosticējošo darbu rezultāti
3. un 6.klasē
2017./2018.m.g.
Diagnosticējošais
darbs

latviešu valoda
krievu valoda
matemātika
latviešu valoda
krievu valoda
dabaszinības
matemātika

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums
% pēc tipa

Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

3.
3.
3.
6.
6.
6.
6.

72,45
86,49
90,32
79,05
80,39
81,53
87,03

-

67,96
76,65
79,72
62,46
64,58
62,75
59,80

66,23
75,07
77,33
63,00
66,00
63,33
59,90

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums
% pēc tipa

Kopvērtējums
% pēc
urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

3.
3.
3.
6.
6.
6.
6.

72,66
88,76
86,72
74,11
80,24
83,10
83,62

-

64,28
78,92
68,92
63,61
66,14
65,02
62,00

64,21
78,30
70,59
63,56
67,35
64,91
60,80

2016./2017.m.g.
Diagnosticējošais
darbs

latviešu valoda
krievu valoda
matemātika
latviešu valoda
krievu valoda
dabaszinības
matemātika
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2015./2016.m.g.
Diagnosticējošais
darbs

latviešu valoda
krievu valoda
matemātika
latviešu valoda
krievu valoda
dabaszinības
matemātika

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc
urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

3.
3.
3.
6.
6.
6.
6.

76,34
89,49
90,39
83,16
82,92
77,05
91,16

-

67,58
79,89
73,91
66,38
67,52
64,92
68,00

66,2
79,6
72,00
65,00
68,00
64,12
66,25

Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par pamatizglītības ieguvi
2017./2018.m.g.
Eksāmens

CE latviešu
valodā
krievu valoda
matemātika
Latvijas vēsture
angļu valoda

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

83,17
79,47
78,67
80,20
76,74

Kopvērtējums %
valstī

66,49
67,61
53,54
66,49
69,99

67,23
55,53
65,59
68,96

67,76
54,26
67,00
71,60

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

2016./2017.m.g.
Eksāmens

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

CE latviešu
valodā
krievu valoda
matemātika
Latvijas vēsture
angļu valoda

79,33

Eksāmens

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

CE latviešu
valodā
krievu valoda
matemātika
Latvijas vēsture
angļu valoda

81,54
79,62
85,58
81,36

Kopvērtējums %
pēc tipa

63,1
69,21
57,49
69,73
72,86

67,96
59,07
69,48
71,51

69,09
58,10
70,00
74,38

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

88,19

63,6

63,2

63,9

80,21
85,03
82,26
79,40

66,32
59,36
61,67
68,94

65,27
59,96
61,42
68,27

67,06
59,8
62,51
70,75

2015./2016.m.g.
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti
Eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
2017./2018.m.g.
Eksāmens

CE latviešu
valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā
CE fizikā
CE bioloģijā
CE ķīmijā
ekonomika
informātika
ģeogrāfija
krievu valoda

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

12.

63,0

53,7

50,7

52,62

12.
12.
12.
12.
12.
11.
11.
11.
12.

69,3
78,05
74,22
67,48
66,53
98,37
88,72
90,37
84,0

38,8
64,4
42,5
58,5
61,1
70,43
63,57
67,32
71,69

34,0
58,3
45,0
62,1
60,8
69,13
66,06
69,95
69,98

34,62
61,9
39,8
60,8
61,5
72,0
64,0
67,0
71,66

2016./2017.m.g.
Eksāmens

CE latviešu
valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā
CE fizikā
CE bioloģijā
CE ķīmijā
ekonomika
informātika
programmēšanas
pamati

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

12.

63,54

51,6

48,8

50,9

12.
12.
12.
12.
12.
11.
11.
12.

81,78
79,33
75,83
82,06
71,75
90,41
82,5
100

40,7
63,1
54,6
61,8
60,7
69,79
65,09
-

34,7
56,0
53,5
63,6
63,7
71,61
68,86
-

34,9
59,7
49,9
63,7
63,1
71,0
66,2
-

2015./2016.m.g.
Eksāmens

CE latviešu
valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā
CE fizikā
CE bioloģijā
CE ķīmijā
krievu valoda
ekonomika
informātika
ģeogrāfija
programmēšanas
pamati

Klase

Kopvērtējums %
izglītības iestādē

Kopvērtējums %
pēc tipa

Kopvērtējums %
pēc urbanizācijas

Kopvērtējums %
valstī

12.

71,81

51,9

49,5

51,30

12.
12.
12.
12.
12.
12.
11.,
12.
11.
11.
12.

80,02
80,86
84,55
78,60
70,72
94,00
82,79

41,0
63,8
52,9
61,4
59,8
72
69,19

35,3
57,2
55,0
66,2
63,1
69,20
68,31

36,20
61,00
49,60
63,30
61,50
71,30
70,58

87,94
81,48
100

65,26
66,93
-

67,77
69,85
-

66,62
-
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Informācija par izglītojamiem, kuri ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem
Mācību gads
2017./2018.m.g.
2016./2017.m.g.
2015./2016.m.g.

Izglītojamo skaits (klase)
5 (9.kl.)
1 (9.kl.)

Atbrīvojuma iemesls
Veselības stāvoklis
Veselības stāvoklis

Veikta katra valsts pārbaudes darba rezultātu analīze un turpmākā darba plānošana.
Krievu liceja pārbaudes darbu rezultāti visos valsts pārbaudījumos ir augstāki nekā citos
salīdzināmajos rādītājos.
Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā “Draudzīgā
aicinājuma fonda” skolu reitingā kopvērtējumā Daugavpils Krievu licejs Pilsētu vidusskolu grupā
saņēma Galveno balvu „Lielo pūci” un atzīts par labāko vidusskolu nominācijās dabas zinības –
1.vieta un matemātika – 1.vieta. Kā arī Krievu licejs Pilsētu vidusskolu grupā ieņem 5.vietu
nominācijā angļu valoda un 1.vietu latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām).
2015./2016. mācību gadā “Draudzīgā aicinājuma fonda” skolu reitingā kopvērtējumā Krievu
licejs Pilsētu vidusskolu grupā saņēma Galveno balvu “Lielo pūci” un atzīts par labāko
vidusskolu nominācijās Latvieši valoda un literatūra (mazākumtautību skolām) - 1.vieta, dabas
zinībās – 1.vieta, matemātikā – 1.vieta. 2015./2016.m.g. 9. klašu skolēnu centralizētā eksāmena
latviešu valodā vidējais rezultāts bija 88,19 % - tas ir visaugstākais rezultāts valstī.
Draudzīgā aicinājuma fonds apbalvoja ar diplomiem Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja
vadību par izcilu mācību darba organizāciju un pedagogus par izciliem sasniegumiem mācīšanā.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Regulāri veiktais izglītības monitorings un tā rezultātu izmantošana mācību procesa
pilnveidošanai.
 Augsti un stabili rezultāti valsts pārbaudes darbos.
Turpmākā attīstība:
 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos ikdienas mācību procesā un
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos.
4.4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts.
Licejā ir atbalsta personāls - psihologs, logopēds un medmāsa. Licejā tiek veikti nepieciešamie
pasākumi skolēnu drošības un veselības aprūpes nodrošināšanai.
Plūsmu kuratori regulāri apzina izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un sociālpedagoģiskās
vajadzības.
Psihologs sniedz atbalstu skolēniem, kuriem ir problēmas mācībās, uzvedībā vai nepieciešama
korekcija starppersonu komunikācijas veidošanā. Psihologs konsultē skolēnus, vecākus
(aizbildņus) un skolotājus pēc viņu lūguma vai pēc diagnosticējošo pētījumu rezultātiem.
Psihologam ir noteikts darba laiks, ir atbilstošas telpas, kur tiek sniegtas konsultācijas gan
individuāli, gan grupā. Skolēni un viņu vecāki ir informēti par iespēju saņemt psihologa
palīdzību.
Psihologs sadarbībā ar plūsmu kuratoriem, logopēdu un mācību priekšmetu skolotājiem
iesaistītās skolēnu vajadzību izpētē, problēmsituāciju analīzē un risināšanā, nodrošina atbalstu
mācību procesā, savstarpējās saskarsmes korekcijā, personības izaugsmē. Psihologs veic dažādus
pētījumus, saistītus ar mācību motivāciju, dienas režīmu, datoratkarību, lasīšanas prasmi,
uzstājas klases stundās un plūsmu vecāku sapulcēs.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta 1.un 10. klašu skolēnu adaptācijai. Katru mācību gadu no oktobra
līdz decembrim tiek veikta diagnostika, kas ietver skolēnu mācību motivācijas, funkcionālā
stāvokļa un emocionālās sfēras, prasmes strādāt ar vienkāršiem uzdevumiem, uzmanības līmeņa
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un darba spēju noteikšanu. Skolas vadības sēdēs tiek analizēti diagnostikas rezultāti un izstrādāti
turpmākās psiholoģiskās un pedagoģiskās darbības virzieni.
Licejs sniedz palīdzību skolēniem, kuri maina klasi vai skolu. Jaunajiem skolēniem plūsmas
kurators, skolotāji un skolas psihologs palīdz iekļauties skolas un klases dzīvē.
Licejā nav skolēnu no sociālā riska ģimenēm.
Licejā strādā sertificēta medmāsa, kura darbojas precīzi, korekti, saskaņā ar ētikas principiem.
Licejā atbilstoši normām ir ierīkots medicīnas kabinets, noteikts medmāsas darba laiks. Kabinetā
tiek uzglabātas visas izglītojamo kartes. Nepieciešamības gadījumos medmāsa sadarbojas ar
ģimenes ārstiem, precizējot informāciju par skolēnu veselības stāvokli.
Liceja medmāsa veic antropometriskos mērījumus, pārrauga, lai skolēniem savlaicīgi būtu veiktas
profilaktiskās apskates, kā arī koriģē profilaktisko pošu veikšanu atbilstoši vakcinācijas
kalendāram. Par to informē skolēnu vecākus, nozīmē pie ģimenes ārsta. Ziņas tiek dokumentētas
normatīvajos aktos noteiktajā dokumentācijā. Medmāsa seko skolēnu fiziskās slodzes atbilstībai
ārsta noteiktajām veselības un sporta grupām.
Liceja medmāsa sniedz skolēniem medicīnisko palīdzību akūtos un traumu gadījumos.
Neatliekamos gadījumos tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Saslimšanas gadījumā tiek
izsaukti skolēnu vecāki. Medmāsa informē skolēnus, skolotājus un vecākus par iespējamiem
aizsargpasākumiem infekcijas slimību laikā. Izglītojamie un liceja personāls zina, kā rīkoties
traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.
Skolas medmāsa veic arī skolas pedagoģiskā un tehniskā personāla obligāto veselības pārbaužu
kontroli.
Izglītojamiem un darbiniekiem tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Pilsētas
pašvaldība nodrošina ar brīvpusdienām 1.-12. klašu izglītojamos. Pamatojoties uz Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldes noteiktās kārtības un saskaņā ar liceja izstrādāto kārtību „Ēdināšanas
nodrošināšanas kārtība” ar launagiem ir nodrošināti 1.-12.klašu skolēni, kuriem ir grūts
materiālais stāvoklis un bērni ir no daudzbērnu ģimenēm. Skolēnu ēdināšanu kontrolē medmāsa.
Īstenojot veselību veicinošu dzīvesveidu, no 2011./2012. mācību gada licejā darbojas programma
„Skolas auglis” un no 2010./2011. mācību gada – programma „Skolas piens”, kuras ietvaros
skolēni bez maksas saņem augļus, dārzeņus un pienu.
Licejā ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par izglītojamā veselību un
individuālajām vajadzībām. Personāls ievēro konfidencialitāti un ētikas normas, izmantojot
iegūto informāciju izglītojamo atbalstam.
Katru dienu tiek kontrolēta sanitāro normu ievērošana liceja telpās un ēdināšanas blokā.
Ciešā sadarbībā ar psihologu un medmāsu licejā strādā logopēds. Kopā ar medmāsu logopēds
izskata skolēnu medicīniskās kartes, lai iepazītos ar ģimenes ārsta slēdzienu par bērna runas
stāvokli. Lai izprastu runas traucējumu saikni ar psihiskās attīstības īpatnībām kopumā, logopēds
sadarbojas ar psihologu.
Logopēds katra mācību gada sākumā komplektē skolēnu grupas, ar kurām strādā, lai labotu
skolēnu mutvārdu un rakstveida runas traucējumus. Savā darbā izmanto dažādas logopēdiskās
metodikas. Logopēds strādā arī ar vecākiem, sniedz viņiem individuālās konsultācijas, informē
vecākus par skolēnu panākumiem un sasniegtajiem rezultātiem. Apmeklējot logopēdiskās
nodarbības, vecāki var iepazīties ar logopēda darba paņēmieniem.
Skolas administrācija regulāri interesējas par jautājumiem, kas saistīti ar skolēnu veselību, palīdz
risināt organizatoriskos jautājumus. Atbalsta personāla - psihologa, logopēda un medmāsas darbs
tiek kontrolēts un koordinēts.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Atbalsta personāla un plūsmu kuratoru efektīva sadarbība.
 Skolotāju, skolēnu un vecāku informatīvais atbalsts.
Turpmākā attīstība
 Sekmēt pedagogu un skolas atbalsta personāla sadarbību skolēnu spēju un vajadzību
izpētē.
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Vērtējums: ļoti labi.
4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).
Licejā ir izstrādāti iekšējie normatīvi dokumenti, kuri nosaka vadības, plūsmu kuratoru, mācību
priekšmetu skolotāju un citu darbinieku kompetenci ar drošību saistītos jautājumos.
Ir izstrādāts rīcības plāns gadījumos, ja Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā konstatē vai ir
aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas. Klases audzināšanas
stundās tiek veikta smēķēšanas, narkomānijas, alkoholisma profilakse.
Ir pārstrādāta kārtība, kādā Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja reģistrē izglītojamo neierašanos
skolā un informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
Ir izstrādāta kārtība vardarbības novēršanai, kura nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti
vai vardarbība starp izglītojamajiem, starp izglītojamo un pedagogu vai liceja darbinieku, kā arī
starp pedagogiem un vecākiem (likumiskais pārstāvis) par izglītojamo pārkāpumu gadījumiem.
Kārtība nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas konflikta situāciju risināšanai, kā arī
prevencijas pasākumu gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē liceju
saistībā ar iespējamo vardarbību pret sevi.
Visus ar skolēnu un darbinieku drošību saistītos jautājumus licejā pārrauga darba aizsardzības
speciālists ciešā sadarbībā ar liceja administrāciju, plūsmu kuratoriem un skolotājiem.
Licejs rūpējas par skolēnu drošību tā telpās un tuvākajā apkārtnē. Skolas ēkā atbilstoši prasībām
ir uzstādītas 16 digitālās videonovērošanas kameras, kas nodrošina izglītojamo un personāla
drošību liceja teritorijā un ārpus tā.
Mācību stundu laikā un starpbrīžos ir ierobežota skolēnu iziešana no skolas ēkas, lai samazinātu
negadījumu risku skolas apkārtnē. Ēkas dežurants uzrauga nepiederošu personu ierašanos un
uzturēšanos licejā; naktī liceja ēkas drošību uzrauga ēkas sargs.
Skolēni atzīst, ka skolā jūtas droši.
Licejā ir izstrādāts skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku darba vietu vides riska faktoru
novērtēšanas un samazināšanas plāns, darba vides iekšējais uzraudzības plāns, kā arī nodarbināto,
kas strādā kaitīgo faktoru ietekmē un īpašos apstākļos, saraksts.
Licejā ir izstrādātas kvalitatīvas drošības instrukcijas, ar kurām, atbilstoši ārējo normatīvo aktu
prasībām, sistemātiski tiek iepazīstināti skolēni un darbinieki. Ir civilās aizsardzības plāns.
Licejā ir evakuācijas plāns, ar kuru ir iepazīstināti visi izglītojamie un skolas darbinieki.
Evakuācijas plāns ir izvietots skolas gaiteņos. Katru gadu skola sadarbībā ar speciālistiem
organizē mācību evakuāciju. Skolēni un darbinieki zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās un
evakuācijas gadījumā.
Licejā ir noteikta kārtība ekskursiju, pārgājienu un citu ārpusstundu pasākumu organizēšanai.
Pamatizglītības programmā noteikti obligātie temati klases stundām: satiksmes drošība, darbība
ekstremālās situācijās, veselīga dzīvesveida pamati, atkarības profilakse, karjeras izvēle,
sabiedriskā līdzdalība. Drošības nedēļas ietvaros notiek tikšanās ar valsts policijas pārstāvjiem,
darba aizsardzības speciālistu.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Darba aizsardzības speciālista ciešā sadarbība ar liceja administrāciju, plūsmu kuratoriem
un skolotājiem.
 Preventīvas darbības kopums darba aizsardzībā un izglītojamo drošības nodrošināšanā.
Turpmākā attīstība
 Sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas drošības un veselības saudzēšanu.
Vērtējums: ļoti labi.
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Licejā skolēniem ir iespēja aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, darboties skolēnu parlamentā, kurā
tiek ievēlēti 8. – 12. klašu skolēni. Skolēnu parlamenta priekšsēdētājs piedalās Liceja padomes
darbā. Skolēnu parlaments sadarbojas ar Daugavpils pilsētas skolēnu parlamentu, darbojas tā
komisijās. 28.septembrī notika Daugavpils pilsētas Jauniešu domes vēlēšanas. Prezidenta amatā
tika ievēlēts Krievu liceja 12.plūsmas licejists.
Licejistiem ir iespējas izteikt savus ierosinājumus skolas vadībai. Skolēnu parlamenta dalībnieki
tiekas ar liceja direktori, informē viņu par skolēnu vēlmēm un kopīgi meklē risinājumus.
Skolēnu parlaments mācību gada laikā ar pedagogu atbalstu gatavo un vada dažādas aktivitātes:
Skolotāju dienas svinības licejā, „Licejs mūsu acīm”, Jaungada balle. No 2005./2006. mācību
gada tiek organizēts konkurss „Gada licejists,” kurā labāko licejistu kandidātu izvirzīšanā un
vēlēšanās aktīvi piedalās skolēni, skolotāji, skolas parlaments un administrācija.
Licejā tiek plānoti un rīkoti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi: „Esi sveicināts, licejs!”,
Liceja dienas, Pilsoniskuma nedēļa, UNESCO nedēļa, Lāčplēša diena, Latvijas valsts
proklamēšanas gadadiena, Jaungada balle, Meteņi, zibakcija "Ziedi mūsu skola, Daugavpils un
Latvija", Eiropas dienas, „Māmiņa, tētis un es - sportiska ģimene”, Mātes diena, liceja radošo
kolektīvu atskaites koncerts „Kad debesis dejo“,Pēdējā liceja zvana svētki „Uz redzēšanos,
bērnība!”, pasākums „Esi sveicināta, vasara!”.
Tradicionālie ārpusstundu pasākumi veicina pilsonisko, tikumisko audzināšanu, tiek pilnveidotas
skolēnu sociālās iemaņas. Tie stiprina saikni starp jauno un veco paaudzi, saliedē visu skolas
kolektīvu, jo liceja pasākumu sagatavošanā piedalās gan skolēni, gan plūsmu kuratori, gan
interešu izglītības programmu pedagogi, gan administrācija, gan vecāki, gan tehniskie darbinieki.
Liceja administrācija veic audzināšanas pasākumu satura un norises analīzi.
Licejisti aktīvi un sekmīgi piedalās dažādos pilsētas un valsts rīkotajos konkursos: "Latgales
cilvēki/personības", „Es esmu Latvija un Eiropa”, „Latvija manā sirdī”, „Zelta spalva”, „Sudraba
kamertons”, „Atkodē un atkod”, „Kas?Kur?Kad?”, „Dzimtās zemes brīvības stāsti”, „Uzzīmē
savu suni”, Ziemassvētku kartiņu konkurss, „Jaunie Latgales sargi 2017”, „Jaunais pētnieks”,
„Eiroskola”, „Daugavpils lepnums 2017”, „Es esmu skolotājs”, „Lidice 2018”, „Balsis2018”,
„Paliec pie mani, laime".
Katru gadu skolēni piedalās Lielajā talkā, labdarības akcijā „Ziemassvētku sapnis”. Šogad tika
sniegts atbalsts un sagādātas dāvanas bērnunama – patversmes „Priedīte” bērniem, Naujenes
bērnu nama un bērniem no Neredzīgo biedrības ciemata.
Audzināšanas programma licejā ietver skolēnu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu un
attīstību. Klases stundu tēmas ir vērtībizglītība, uzvedība un saskarsmes kultūra, pilsoniskā
līdzdalība, veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse, darbība ekstremālās situācijās un
satiksmes drošība, karjeras izvēle, personības attīstība, līderība, kritiskā domāšana, radošā
domāšana, finanšu pratība, uzņēmējspējas, kas ļauj skolēniem attīstīt pozitīvas attieksmes,
nostiprināt pozitīvu vērtību sistēmu. Klases stundās tiek izmantotas daudzveidīgas metodes, tiek
nodrošināta sadarbība ar skolas atbalsta personālu.
Klases stundās tiek attīstītas skolēnu pašvērtējuma un individuālo mācīšanās mērķu izvirzīšanas
prasmes. No 1. klases līdz 12.klasei skolēni sastāda portfolio, analizē savas izaugsmes dinamiku.
Plūsmu kuratori atspoguļo to uzskaites datu bāzē.
Ar šo mācību gadu mūsu skolā ir uzsākta programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.
1.-4.klašu skolēni darba grupās izstrādāja skolēnu uzvedības noteikumus garderobē, klasē,
gaitenī, sporta zālē, ēdamzālē. Kuratori klases stundās iepazīstināja skolēnu ar izstrādātajiem
noteikumiem. Noteikumus noformējam un plānojam izvietot skolā noteikumiem atbilstošajās
vietas. Izveidota apbalvojumu sistēma par pozitīvu uzvedību. Maijā notika pasākums „Tēja ar
direktori” labākajiem 1.-4.klašu skolēniem.
1.-4.klašu vecāku sapulces tika aktualizēta informācija par pozitīvas uzvedības noteikumiem un
atbildības sadalīšanu.
Programma turpināsies 2018./2019. mācību gadā.
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Audzināšanas stundas tiek tematiski plānotas, un regulāri notiek korekcija audzināšanas
tematiskajā plānā.
Ir izstrādāta kārtība vardarbības novēršanai. Kārtība nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas
konflikta situāciju risināšanai.
2.stāvā starpbrīžos sākumskolas skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: lasīt
grāmatas, uzzīmēt atklātnes, izkrāsot krāsojamās grāmatas.
Kopš 1992. gada iznāk skolas avīze “Paši par sevi,” kura tika izveidota pēc vecāko klašu skolēnu
iniciatīvas. Tajā tiek ievietoti materiāli par liceja dzīves aktualitātēm, intervijas ar skolēniem,
absolventiem, skolotājiem, vecākiem, licejistu radošie darbi.
Licejā radoši strādā 1.klašu un 2.-4. klašu koris, 5.-12. klašu koris, 4 vokālie ansambļi, 4 tautas
deju kolektīvi, 3 vizuālās mākslas pulciņi, 2 vieglatlētikas sekcijas, 2 vispārējās fiziskās
sagatavošanas sekcijas, volejbola sekcija, 2 koriģējošās vingrošanas grupas, pulciņi „”Radošā
darbnīca”, „Veiklās rokas”, floristikas pulciņš.
Visi radošie kolektīvi aktīvi gatavojas un piedalās dažādos koncertos un konkursu programmās,
skatēs, kas notiek gan licejā, gan pilsētā, gan valstī, ieņem godalgotās vietas un atzinības,
sadarbojas ar bērnu un jauniešu centru „Jaunība”. Šogad 5.-12.klašu apvienotajam korim tika
piešķirta I vieta starptautiska konkursa ‘’Sudrabs kamertonis’’, I pakāpe koru konkursā
“Dziesmai būt”. Vokālajam ansamblim ‘’Saules stariņi’ ’tika piešķirta II pakāpe pilsētas vokālās
konkursā ‘’Balsis-2018’’. Tautas deju kolektīvi "Balaguri" un ‘’Kružiliha’’ atbalsta Starptautiskā
tautas mākslas festivāla ‘’Augšdaugava 2018’’ norisēs. Deju kolektīvam ‘’Balaguri’’ tika
piešķirta pateicība par līdzdalību tautas deju festivālā ‘’Latvju bērni danci veda’’. Zēnu
vokālajam ansamblim tika piešķirta I pakāpe konkursā ‘’Latvija tavā dziesmā....’’.
Interešu izglītības programma veicina katra skolēna gan prāta, gan radošā potenciāla, gan fiziskās
sagatavotības attīstību. Interešu izglītības nodarbības licejā apmeklē sākumskolas, pamatskolas
un vidusskolas klašu skolēni.
Interešu izglītības nodarbību laikus plāno atbilstoši skolēnu vajadzībām un skolas iespējām.
Nodarbības notiek liceja telpās pēc apstiprināta nodarbību saraksta dienas otrajā pusē.
Regulāri notiek interešu izglītības programmu īstenošanas analīze.
Skolēniem un vecākiem mācību gada sākumā tiek sniegta informācija par interešu izglītības
pulciņiem, to norises laiku un vietu. Skolēni interešu izglītības nodarbībās piedalās ar vecāku
atļauju.
Licejā ir ievērojami sasniegumi sportā.
Zēnu komanda ieguva 1. vietu Latgales reģiona skolēnu sacensībās volejbolā. Latvijas skolu
sporta federācija izteica pateicību liceja komandai par piedalīšanos Latvijas Skolu ziemas
olimpiskajā festivālā. Liceja komanda ieguva 1. vietu "Lāses Kauss 2017" sacensībās volejbolā
un 1. vietu sporta spēļu sacensībās peldēšanā Daugavpilī.
Skolēni, vecāki, skolas darbinieki tiek informēti par skolēnu individuālajiem un skolas komandu
sasniegumiem. Informācija par sasniegumiem tiek publicēta skolas avīzē, izvietota informācijas
stendā, liceja mājas lapā. Skolas gaiteņos 1. stāvā ir izvietoti liceja sportistu balvu stendi. Katru
gadu par izciliem sasniegumiem tiek apbalvots liceja labākais sportists, Gada žurnālists, radošie
skolēni.
Izglītojamo skaits, kas piedalās interešu izglītības programmās
1.-4.klase
5.-9.klase
10.-12.klase
Kopā
276
218
73
567
2017./2018.m.g.
242
210
66
518
2016./2017.m.g.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Efektīvs atbalsts katram skolēnam mācību un audzināšanas procesā.
 Atbalsts pozitīvai uzvedībai.
 Plašas iespējas attīstīt katram skolēnam savas spējas un talantus.
 Aktīva vecāku un skolēnu iesaistīšana pašpārvaldē.
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Turpmākā attīstība:
 Īstenot liceja programmu ”Labie darbi Latvijai”, nodrošinot ikvienam bērnam un
jaunietim līdzdalības iespējas.
Vērtējums: ļoti labi
4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Absolventu turpmāka izglītība un nodarbinātība pēc pamatizglītības ieguves
2017./2018.m.g.
Pamatizglītību
ieguvušo skaits

Turpina mācības
vispārējās vidējās
izglītības iestādē

Turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē

Neturpina
mācības

Strādā

75

73

2

-

-

Absolventu turpmākā izglītība un nodarbinātība pēc vidējās izglītības ieguves
2017./2018.m.g.
Vispārējo
vidējo izglītību
ieguvušo skaits

Turpina mācības
augstākās
izglītības iestādes
Latvijā

Turpina mācības
augstākās
izglītības iestādes
ārzemēs

Turpina mācības
profesionālās
izglītības iestādē

Mācības
neturpina

Strādā

48

36

11

1

-

-

Licejā tiek sistemātiski un kvalitatīvi plānots atbalsts karjeras izvēlē. Ir pieejama informācija par
profesijām, tālākās izglītības un karjeras izvēles iespējām. Skolas bibliotēkā izveidota pastāvīga
izstāde „Karjeras izvēle” un tā tiek patstāvīgi papildināta ar jaunu un aktuālu informāciju, pirmajā
stāvā ir informatīvais stends „Karjeras izglītība”, informācija par pasākumiem un tālākās
izglītības iespējām skolēni saņem e –klasē. Skolēniem ir iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas,
lai iegūtu informāciju par karjeras izvēli, t.sk. liceja mājas lapā un sadaļā Karjeras izglītība
regulāri tiek publicēta aktuāla informācija par karjeras izglītības pasākumiem.
Licejā ir izstrādāta karjeras izglītības programma 1. – 12. klasei, kuras mērķis ir sekmēt skolēnos
izpratni par izglītības nozīmi cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli, iegūstot
augstāko izglītību. Par karjeras izglītības programmas īstenošanas darbu skolā kopumā atbild
karjeras konsultants, un tas notiek sadarbībā ar direktoru, direktora vietnieku mācību darbā,
direktora vietnieku audzināšanas darbā, kā arī sadarbībā ar plūsmu kuratoriem (karjeras izglītības
plānotāji un īstenotāji), mācību priekšmetu skolotājiem (karjeras izglītība tiek integrēta katrā
mācību priekšmetā), metodiķiem, bibliotekāriem un atbalsta personālu (psihologs).
Klases stundās 1. – 7. klasēs skolēniem tiek sniegta plaša un vispusīga informācija par dažādām
profesijām. Plūsmu kuratori un karjeras konsultanti veic 8. -12. klašu anketēšanu, izvērtē skolēnu
spējas un prasmes, nodrošina individuālas konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem karjeras
izvēles jautājumos. 8. – 9. klašu izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par izglītības
turpināšanās iespējam pēc pamatizglītības programmas apguves, kā arī par skolas vispārējās
vidējās izglītības programmas saturu un uzņemšanas prasībām 10. klasē.
Skolā un ārpusskolā tiek organizēti daudzpusīgi pasākumi: informatīvas stundas, tikšanās,
praktiskas nodarbības, mācību ekskursijas. Skolotāji, plūsmu kuratori sadarbojas ar skolēnu
vecākiem, absolventiem, ar augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskajām
organizācijām, izglītības iestādēm (mācību centrs „Kalba”, Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrs, Zinātkāres centrs “ZINOO”, Latvijas Valsts Banka, Ekonomikas augstskola (SSE),
VUGD Latgales reģiona, ES māja, Latvijas Republikas Saeima, Daugavpils Universitāte, Banku
augstskola, Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU), Daugavpils
medicīnas koledža, Rīgas Biznesa skola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa
universitāte (RSU), Rīgas Juridiskā augstskola (RJA)) un uzņēmumiem (SIA „Regula Baltija”,
SIA Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca, Swedbank Daugavpils filiāle, Daugavpils
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Biznesa inkubators, AS „Daugavpils Satiksme”). Skola sadarbojas ar Nodarbinātības valsts
aģentūras speciālistiem skolēnu konsultēšanā, ar Karjeras un iniciatīvas atbalsta centru karjeras
nedēļas pasākumu organizēšanā, ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement Latvija (JA
Latvija).
Vidusskolēni piedalās Ēnu dienā, lai apzinātu un izvērtētu savu profesijas izvēli, ar gūtajām
atziņām iepazīstina klasesbiedrus. Skolēnu interese par pasākumu ar katru gadu pieaug. Skolēni
aktīvi piedalās karjeras nedēļas pasākumos. Skola lepojas ar vecāku līdzdalību karjeras izglītībā.
Skolā
tika
organizēts
pasākums
vecākiem
„Iedvesmo
savu
bērnu
karjeras attīstības jautājumos”. Vecākiem bija iespēja uzzināt par Karjeras izglītības sadaļas
izmaiņām liceja mājās lapā, par mūsdienu darba tirgus tendencēm, par skolēnu tālākas izglītības
iespējam pēc 9.un 12.klases, par dokumentu sagatavošanu augstskolai un par studentu finansiālo
atbalstu.
No 2017. gada 13. marta līdz 2020.gada 30.septembrim licejā tiks īstenots nacionālo projekts
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālas izglītības iestādes”, kuru finansē no ESF un valsts
budžeta līdzekļiem un kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās
un profesionālajās izglītības iestādēs.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Veiksmīga liceja karjeras izglītības programmas īstenošana.
 Karjeras konsultanta pakalpojumu pieejamība 1.-12.klašu skolēniem un vecākiem.
 Izglītojamiem tiek nodrošinātas individuālas un grupu karjeras konsultācijas.
Turpmākā attīstība:
 Izveidot karjeras izglītības sadaļu liceja mājas lapā.
 Palielināt vecāku līdzdalību liceja karjeras programmas īstenošanā.
Vērtējums: ļoti labi.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Licejā tiek apzinātas talantīgo skolēnu vajadzības. Ir izveidota sistēma darbam ar talantīgajiem
skolēniem - skola „Apdāvinātie bērni”. Tā paredz noteiktu laiku, saturu, stimulēšanas kārtību,
resursu izmantošanu veiksmīgam skolēnu atbalstam.
Skolēniem tiek piedāvāta informācija par iespējām piedalīties konkursos, olimpiādēs, projektos
un citās aktivitātēs. Informācija tiek izveidota stendā, skolas avīzē, liceja mājas lapā.
Skola veicina talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos un
dažādos projektos. Licejisti sekmīgi piedalās starptautiskajos, valsts un pilsētas konkursos un
projektos.
2017./2018. mācību gadā 10.klases skolnieces kļuva par Valsts konkursa „Cilvēki - Latvijas
novadu dārgumi” uzvarētājiem un saņēma balvu – lidojums uz Briseli, konkursā “Eiropas
eksāmens” 6.klases skolēns ieguva 1.vietu, Valsts krievu literatūras konkursā “Baker-street
noslēpumi” iegūtas 1., 2. un 3.vietas, starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs 2018”
Latvijas Labāko risinātāju sarakstā tika iekļauti trīs licejisti, Valsts konkursā “Pazīsti savu
organismu” 12.klases skolniece ieguva atzinību, Latgales jauno ģeogrāfu skolas sacensību
kopvērtējumā Krievu liceja komanda ieguva 2.vietu, Republikas komandu sacensībās informātikā
un matemātikā KSIM 2018 iegūta 3.vieta, Latvijas skolēnu robotikas sacensībās “Siguldas kauss
2018” iegūta 2.vieta, valsts konkursā “Tatjanas diena” iegūtas divas 2.vietas, trīs 3.vietas un
laureāta diploms, Latgales Publiskās runas konkursā angļu valodā vidusskolēniem „Labākais ceļš,
kā paredzēt nākotni, ir izgudrot to” 11.klases skolniece ieguva 2.vieta un piedalījās konkursa
valsts posmā, laikraksta "Šodien" eseju konkursā par tēmu “Mīlestība var izpausties tikai brīvības
apstākļos un nekad - piespiešanas rezultātā?” 11.klases skolniece ieguva 1.vietu, četras liceja
skolēnu komandas piedalījās Latgales reģiona debašu turnīros 10.-12.klasēm angļu valodā un
iegūtas viņa 1.vieta, divas 2.vietas un divas 3.vietas, starptautiskajā matemātikas konkursā –
olimpiādē “Tik vai.. Cik?” 4.klases skolēni ieguva 1., 2., 3.vietu un divas atzinības.
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2016./2017.mācību gadā Valsts pētniecisko darbu konkursā “Vēsture ap mums” 7.klases
skolnieces ieguva 1.vietu un 2.vietu, Valsts pētniecisko darbu konkursā “Krievi Latvijā” 8.klases
skolniece saņēma Galveno balvu, valsts konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 98.
dzimšanas dienā” seši liceja skolēni saņēma Pateicības rakstus, konkursā “Eiropas eksāmens”
6.klases skolēns ieguva 1.vietu, konkursā „Tatjanas diena” licejisti ieguva divas 1. vietas, trīs 2.
vietas, vienu 3. vietu, divi skolēni saņēma laureāta diplomus, Rīgas domes organizētajā
sacerējumu konkursā, kas veltīts rakstnieka Mihaila Bulgakova 125.dzimšanas dienai, 10.klases
skolniece ieguva 1.vietu, Daugavpils pilsētas Jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās ir
iegūta 2.vieta, pilsētas radošo darbu konkursā 5.-8.klasēm „Mana Latgale šodien” licejisti ieguva
2. un 3.vietu, četras liceja skolēnu komandas piedalījās Latgales reģiona debašu turnīrā 10.12.klasēm angļu valodā „Sociālie mediji veicina jauniešu izpratni par politiskiem procesiem” un
ieguva 1., 3.vietu un divas pateicības, Latgales reģiona debašu turnīrā 10.-12.klasēm angļu valodā
„Sabiedrība Latvijā ir/nav pilsoniski aktīva” saņemta 1.vieta, starptautiskajā matemātikas
konkursā – olimpiādē “Tik vai.. Cik?” 4.klases skolēni ieguva 2., 3.vietu un atzinību, Latgales
skolēnu zinātnisko un radošo darbu konkursā „Krievu valoda, literatūra, kultūra: ieskats XXI”
iegūtas trīs 1.vietas, 45. starptautiskā bērnu mākslas konkursā LIDICE 2017 "Ceļojumi” 3.klases
skolēns saņēma Laureāta atzinību, XII Starptautiskajā garīgas mūzikas festivālā „SUDRABA
ZVANI” liceja koris saņēma II pakāpes Diplomu.
2015./2016.mācību gadā konkursā „Prezidentūras tests” 6.klases skolniece saņēma diplomu Par
izcilām zināšanām, 11.klases skolēni kļuva par konkursa „Latviešu karavīrs laikmetu griežos
2015” uzvarētājiem, vēstures konkursā „Krievi Latvijā: saknes, likteņi…” 7.klases skolniece
ieņēma 3.vietu, Starptautiskajā konkursā „Vēsture ap mums” ir saņemtas trīs atzinības, 12.klases
skolēnu komanda „Generatio” saņēma pateicību par aktīvu dalību konkursā „Eiropas pēdas
Latvijā 2015” finālā, konkursā „Tatjanas diena” licejisti ieguva vienu 1. vietu, četras 2. vietas,
četras 3. vietas, trīs skolēni saņēma laureāta diplomus, starptautiskajā bērnu mākslas konkursā
„Lidice 2016” divi skolēni kļuva par konkursa laureātiem, bērnu zīmējumu konkursā „Latvijas
simtgades ceļš – Skaistuma Ceļš” 3.klases skolniece saņēma Zelta diplomu, Eiropas eksāmenā
5.klases skolniece saņēma Goda rakstu.
Licejistiem ir augsti sasniegumi novada un valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos.
Valsts konkursi
Mācību gads
2017./2018.m.g.
2016./2017.m.g.
2015./2016.m.g.
2014./2015.m.g.
2013./2014.m.g.

1.vieta
1
2
1
1

Vietu skaits
2.vieta
3.vieta
2
1
3
1
2
2

kopā
4
5
2
5

Katru gadu oktobrī licejā notiek zinātniskā konference. 2017.gada 18.oktobrī Krievu
vidusskolas-liceja skolēnu zinātniskajā konferencē 10 skolēni prezentēja 8 darbus. Visi
interesenti var iepazīties ar skolēnu zinātniskajiem darbiem skolas bibliotēkā.
Ir izveidota un regulāri papildināta elektroniskā datu bāze par skolēnu piedalīšanos olimpiādēs un
konkursos.
Skolotāji, skolēni un viņu vecāki cieši sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi. Skolotāji,
plānojot mācību darbu, ievēro talantīgo skolēnu vajadzības. Darbs ar talantīgajiem skolēniem
tiek apspriests skolas vadības sēdēs, metodisko komisiju sanāksmēs, pedagoģiskās padomes
sēdēs.
Par talantīgo licejistu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti pārējie skolēni,
liceja darbinieki, vecāki. Informācija par viņu sasniegumiem tiek izvietota liceja informācijas
stendā, liceja avīzē, liceja mājas lapā. Labākie skolēni par sasniegumiem tiek apbalvoti liceja
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gada noslēguma pasākumā „Labākais licejists”, Daugavpils pilsētas domes, Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes un Draudzīgā aicinājuma fonda organizētajos pasākumos.
2017./2018.m.g. licejisti piedalījāt 28 pilsētas un novada olimpiādēs un kopumā ir iegūta 201
godalgota vieta - 26% no visām pilsētā iegūtajām vietām (pie tām Krievu licejam pieder 1.vietas
– 38%, 2.vietas – 28% no visām pilsētā iegūtajām vietām).
Valsts olimpiādēs licejistiem ir 15 godalgotas vietas - divas 1.vietas, viena 2.vieta, astoņas
3.vietas un četras atzinības. Krievu licejs šogad ieguva 7 godalgotas vietas Latgales reģiona
skolēnu zinātniskajā konferencē un 4 godalgotas vietas Valsts zinātniskajā konferencē.
Pēc sasniegumiem valsts priekšmetu olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā Krievu licejs ieņem
2.vietu Latvijas skolu reitingā Lielo skolu grupā (pēc ATA KRONVALDA FONDA metodikas).
2016./2017.m.g. pilsētas un novada olimpiādēs licejisti ieguva 201 godalgoto vietu. 1. vietas - 41
%, 2. vietas - 33 % no visu pilsētas un novada olimpiāžu vietu skaita. Pēc valsts olimpiāžu un
konkursu rezultātiem Krievu licejs ieguva 2.vietu valstī (pēc ATA KRONVALDA FONDA
metodikas).
2015./2016.m.g. pilsētas un novada olimpiādēs licejisti ieguva 192 godalgotās vietas. 1. vietas 37 %, 2. vietas - 25 % no visu pilsētas un novada olimpiāžu vietu skaita. Pēc valsts olimpiāžu un
konkursu rezultātiem Krievu licejs ieguva 2.vietu valstī (pēc ATA KRONVALDA FONDA
metodikas).
Licejisti piedalījās arī starptautiskajās olimpiādēs:
Gads
Olimpiāde
2011. gads Starptautiskā matemātikas olimpiāde
2011. gads Baltijas informātikas olimpiāde
2012. gads Starptautiskā informātikas olimpiāde
2013. gads Starptautiskā fizikas olimpiāde (3.vieta)
2014. gads Starptautiskā fizikas olimpiāde (3.vieta)
2014. gads Starptautiskā bioloģijas olimpiāde
2014. gads Starptautiskā dabaszinātņu olimpiāde (3.vieta)
2014. gads Starptautiskā krievu valodas olimpiāde (1.vieta)
2014. gads Starptautiskā krievu valodas un kultūras olimpiāde (1., 3. Vietas)
2015. gads Starptautiskā krievu valodas olimpiāde (1., 3.vietas)
2016. gads Starptautiskā krievu valodas olimpiāde (3.vieta)
2016. gads Starptautiskā krievu valodas olimpiāde (2.vieta)
2016. gads Starptautiskā fizikas olimpiāde
2016.gads Starptautiskā krievu valodas olimpiāde (uzvarētāja diploms)
2017.gads Baltijas informātikas olimpiāde
2018.gads Nordic – Baltic physics olympiad 2018
2018.gads A.Puškina daiļradei veltītā Baltijas valstu starptautiskā olimpiāde (divas 1.vietas,
divas 3.vietas)
Par ieguldīto darbu daudzi skolotāji ir apbalvoti ar Daugavpils pilsētas Domes un Izglītības un
zinātnes ministrijas Goda rakstiem par sekmīgu skolēnu sagatavošanu valsts olimpiādēm un
valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursiem.
2016. gada augustā Krievu liceja vēstures skolotāja un 2017.gada augustā Krievu liceja ķīmijas
skolotāja par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā
darba organizēšanā un vadīšanā saņēma Ata Kronvalda balvu.
Licejs organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu slimības dēļ. Skolotāji, plānojot darbu, paredz mācību darba
individualizāciju. Skolēni tiek aicināti uz konsultācijām, kur viņi saņem priekšmetu skolotāju
palīdzību. Visi skolēni un skolēnu vecāki ir iepazīstināti ar konsultāciju grafiku. Konsultāciju
grafiks tiek ievietots liceja mājas lapā un stendā.
Licejā izveidota efektīva skolas un vecāku sadarbības sistēma. Vecākiem ir iespēja konsultēties ar
liceja vadību, kuratoriem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu skolēnu izaugsmes
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sekmēšanā. Atbalsta personāls sniedz palīdzību un atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības
mācībās. Psihologs mācību gada laikā apzina skolēnus, kuriem ir pazemināta mācību motivācija,
sniedz individuālu atbalstu, motivē un uztur vēlmi sasniegt labākus rezultātus, palīdz būt
veiksmīgiem mācībās. Individuāli un klases stundās tiek pārrunāti jautājumi par mācīšanās un
aktīvas līdzdalības nozīmi mācību procesā. Tas darbs ir sistemātisks un mērķtiecīgs.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Mācību darba diferenciācija, individualizācija un atbalsta pasākumi atbilstoši izglītojamo
spējām un talantiem.
 Efektīva darba sistēma ar talantīgajiem skolēniem.
 Augsti olimpiāžu un konkursu rezultāti.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt izzināt un attīstīt skolēnu spējas un talantus.
Vērtējums: ļoti labi.
4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.
Licejā nemācās skolēni ar speciālām vajadzībām. Tomēr licejā ir bērni ar dažādām īpašām
(fiziskām un emocionālām) vajadzībām. Ikviens skolēns jūtas līdzvērtīgs neatkarīgi no viņa
fiziskās veselības un spējām.
4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Licejā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolas darbību. Vecāki regulāri un savlaicīgi
tiek informēti par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, ārpusstundu pasākumiem,
izmaiņām mācību procesā, aktualitātēm. Informācija tiek izvietota informācijas stendos, liceja
mājas lapā un liceja avīzē „Paši par sevi”.
Kuratori organizē vecāku sapulces (ne retāk kā 2-3 reizes gadā), individuālas tikšanās. Vecāki
tiek informēti par mācību sasniegumiem skolā un plūsmā, mājas darbu sistēmu, pārbaudes darbu
un eksāmenu norises kārtību, skolēnu panākumiem olimpiādēs un konkursos, ārpusklases
pasākumiem plūsmā.
Licejā darbojas Liceja padome, kurā tiek ievēlēti vecāku pārstāvji no plūsmām. Liceja padomes
priekšsēdētājs ir ievēlēts no vecāku pārstāvju vidus. Liceja padome nodrošina iespēju ikvienam
vecākam iesniegt priekšlikums liceja darba pilnveidei. Vecāku izteiktie priekšlikumi tiek ņemti
vērā. Katrā plūsmā darbojas vecāku komiteja. Vecāki var izteikt savus ierosinājumus un
priekšlikumus skolas darbības uzlabošanai pa telefonu vai personīgi ierodoties skolā. Ja vecāki
savu viedokli ir pauduši klases vecāku sapulcē vai individuālā sarunā ar kuratoru, tad kurators par
vecāku ierosinājumiem informē skolas vadību.
Licejā tiek izmantotas dažādas sadarbības formas ar vecākiem. 2017./2018.m.g. notika vecāku
(2.-4., 6.-9.,11.plūsmās) aptauja par ēdināšanas kvalitāti skolas ēdnīcā.
Septembrī notika Atvērto durvju diena vecākiem skolas bibliotēkā.
Novembrī un martā notika Atvērto durvju diena 1.-12.klašu vecākiem. Vecāki tiek aicināti
apmeklēt skolas pasākumus, jaunāko klašu skolēnu vecāki aktīvāk iesaistījās gaviļnieku dienās,
ekskursijās, pārgājienos, sporta pasākumos. Mācību gada laikā notika sporta svētki visai ģimenei
1.,3., 4. plūsmās.
Skolēnu vecāki piedalījās klases stundās. Aprīlī notika tikšanās ar uzņēmēju, kurš nodibināja
savu uzņēmumu “ Forest Camp” un nodarbojas ar bērnu atpūtas organizēšanu dabā.
6.plūsmā notika klases pasākums kopā ar vecākiem “Vecais Jaunais gads”.
Gada laikā notika izglītojoša satura pasākumi vecākiem. 1.plūsmā vecāku sapulce "Pirmklasnieku
adaptācija",
izglītojošais pasākums vecākiem
“Izglīto savu bērnu karjeras attīstības
jautājumos”.
9.un 12.klašu skolēnu vecāki aktīvāk iesaistījās Pēdējā zvana un Izlaiduma vakara organizēšanā.
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Skolas vadība, plūsmu kuratori, skolotāji, atbalsts personāls sadarbojas ar izglītojamā ģimeni
gadījumos, kad ir nepieciešams individualizēts atbalsts un cenšas atrast ceļu pie katras ģimenes,
novērtējot bērna audzināšanas stilu un metodes ģimenē.
Licejā tiek analizēta vecākiem organizēto pasākumu kvalitāte un lietderīgums.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Vecāku aktivitāte un līdzdalība licēja organizētajos pasākumos.
 Atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.
 Vecāku informatīvais atbalsts.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem.
Vērtējums: ļoti labi
4.5. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VIDE
4.5.1. Mikroklimats
Licejs mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot skolēnos, vecākos un skolas
darbiniekos lepnumu par piederību skolai. Skolai ir savas ilggadējas, daudzveidīgas tradīcijas
mācību darba, ārpusstundu pasākumu, skolas dzīves organizācijā: Zinību diena, Skolotāju diena,
Liceja dienas, Pilsoniskuma nedēļa, Meteņi, labdarības pasākumi, "Gada licejists". Katru gadu
maijā tiek organizēta tikšanās ar skolotājiem pensionāriem. Skolas pasākumi pulcina kopā
licejistus, skolotājus, vecākus un tehniskos darbiniekus.
2016./2017. mācību gadā licejs ieviesa jaunu tradīciju - "Vislabākā klase" pēc 1.semestra mācību
sasniegumu rezultātiem un pēc mācību gada rezultātiem.
Pēc 2017./2018. gada 1.semestra mācību sasniegumu rezultātiem 4.-8.klašu grupā augstākais
rezultāts bija 4.b klasei, 9.-12.klašu grupā labākā klase - 12.b klase.
Pēc 2017./2018. mācību gada rezultātiem 4.b klase tika apbalvota ar ekskursiju un 12.b.klase ar
kopīgu kinoteātra apmeklējumu.
Ar šo mācību gadu mūsu skolā ir uzsākta programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.
Licejā notika pasākumi, kuri veicina darbinieku sadarbību un veselību. Reizi nedēļā mācību gada
laikā notika vingrošanas treniņi. Jūnijā notika izglītojošs pasākums ar uztura speciālistu. Oktobrī
un decembrī notika skolotāju Latgales vēstniecības “Gors” un Centra Rotko apmeklējums.
Skolai ir sava atribūtika un simbolika: karogs, logo, ģerbonis, skolas himna. Licejā ir vienota
skolas forma 1.-4.,5.-7. klasē un 8.-12. klasē.
Skolas darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem skolēniem un darbiniekiem neatkarīgi
no dzimuma, nacionālās un reliģiskās piederības. Skolas darbinieki cenšas nodrošināt, lai skolēni
neciestu no fiziskās vai morālās vardarbības, un skola sekmē un veicina pozitīvu sadarbību starp
skolēniem, viņu ģimenēm un skolas darbiniekiem. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka stundās
valda labvēlīga gaisotne, skolotāji prot uzturēt korektu dialogu un labu kontaktu ar klasi.
Liceja Skolēnu iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti demokrātiski; tie tiek regulāri pilnveidoti,
un skola veic lielu darbu, lai nodrošinātu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Licejā tiek
ievērota noteikta kārtība, kā reaģēt uz pārkāpumiem, profesionāli tiek risinātas konfliktsituācijas.
Liceja personāls ievēro politisko neitralitāti mācību un audzināšanas procesā un ir lojāls Latvijai
un tās Satversmei.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Labvēlīga un atbilstoša pozitīvas sadarbības vide ikvienam izglītojamam un darbiniekam.
 Vide, kas veicina savstarpējo kultūru bagātināšanos, valstisko piederību, aktīva un
veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
 Audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: liceja darbinieki,
skolēni un vecāki.
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Turpmākā attīstība:
 Veicināt skolēnu līdzdalību pasākumos, akcijās, kas sekmē skolēnu personības attīstību,
jaunu zināšanu un daudzveidīgu sociālo prasmju apguvi.
Vērtējums: ļoti labi
4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Skolā ir visas mācību procesam nepieciešamās telpas, kas atbilst izglītības programmu
īstenošanai: 37 mācību kabineti (no tiem vizuālās mākslas, mājturības speciāli aprīkoti kabineti,
bioloģijas, ķīmijas un fizikas laboratorijas), aktu zāle, 2 sporta zāles ar palīgtelpām un ģērbtuvēm
meitenēm un zēniem, bibliotēka ar lasītavu. Mācību telpu mēbeles iespēju robežās ir pielāgotas
skolēnu augumiem. Sakarā ar izglītojamo skaitu pieaugumu un, lai organizētu mājturības
nodarbības zēniem, 2017. gadā vasaras periodā tika izveidots jauns mācību kabinets.
Klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām normām. Nodrošināts
pietiekams siltuma režīms.
Uzraugošo inspekciju akti liecina, ka skolas telpas un apkārtējā vide atbilst sanitāri higiēniskajām
normām (skatīt 4.5.2.-1. pielikumu).
Ir telpu grupas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības telpas, ēdināšanas bloks,
garderobe un tualetes. Sanitārie mezgli atbilst normām. Ir atsevišķas labiekārtotas telpas skolas
psihologam, medmāsai. Pedagogiem iekārtota skolotāju istaba, kurā ir viss darbam
nepieciešamais un iespēja atpūsties. Liceja telpas tiek arī izmantotas interešu izglītības un
ārpusstundu pasākumu nodrošināšanai. Gaiteņos iekārtoti atpūtas stūrīši skolēniem.
Sakarā ar visu 1.-9. klašu izglītojamo valsts un pašvaldības apmaksātu ēdināšanu, 2014. gada
novembrī sāka darboties jaunā ēdamzāle. Pašlaik visiem izglītojamiem ir iespēja saņemt siltu
ēdienu saskaņā ar higiēnas prasībām.
Izglītības iestādē regulāri tiek veikti kosmētiskie remonti. 2016. gadā sastādīta visa nepieciešamā
dokumentācija liceja telpu renovācijai SAM projekta ietvaros, kurš tika īstenots 2018.gadā.
Klašu telpu atslēgas ir pie ēkas dežuranta, kas nodrošina ātru rīcību evakuācijas gadījumos.
Pieejamās vietās gaiteņos un kabinetos izvietoti rokas ugunsdzēšamie aparāti, kuri izvietoti
atbilstoši ugunsdrošības prasībām. Skolā ir ierīkota videonovērošana, ugunsdrošības signalizācija.
Ķīmijas, fizikas, mājturības kabinetos, sporta zālē un pie medmāsas ir pirmās palīdzības
aptieciņas. Katrā stāvā izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas. Ir rezerves izejas.
Liceja telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Skolas estētiskajā noformējumā tiek
ievērots noteikts stils. Gaiteņos uz stendiem tiek izvietota liceja aktuāla informācija skolēniem
un vecākiem. Ekspozīcija ir mainīga. 4. stāva gaitenī tika izveidota fotoizstāde “Mana
Daugavpils”. Pedagogi savos mācību kabinetos iekārto tematiskas izglītojamo radošo darbu
izstādes. Skolēniem ir iespēja piedalīties skolas telpu noformēšanā.
Skolēni rūpējas par liceja telpu un inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību, īslaicīgi iesaistās
liceja labiekārtošanas pasākumos, kuri notiek audzināšanas procesa ietvaros.
ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros ir renovēta liceja teritorija. Pie skolas ir ierīkoti trīs sporta
laukumi. Liceja apkārtnē ir atdalīta sporta, atpūtas un saimniecības zona. Futbola un basketbola
laukumi ir nožogoti. Pagalmā ir uzstādīti atpūtas soliņi un velonovietnes. Skolas teritorijā ir
stāvvietas transporta līdzekļiem, kuras var izmantot gan izglītojamie, gan skolas darbinieki
saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību. Skolas teritorija nožogota, skolas priekšā izvietotas
aizsargbarjeras. Apkārtne un teritorija ir tīra un apzaļumota.
Liceja apkārtnē ceļu satiksme organizēta tā, lai izglītojamie varētu justies droši: ir ietves, ātruma
vaļņi, gājēju pāreja, vietas transporta līdzekļiem.
Visiem skolēniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt bibliotēkas lasītavā, atpūtas stūrīšos gaiteņos,
rudenī un pavasarī – skolas pagalmā un sporta spēļu laukumos.
100% aptaujāto vecāku un skolotāju atzīst, ka skolas fiziskā vide ir droša, veselīga un ērta.
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Uzlabota liceja fiziskā un apkārtējā vide, kura ir droša skolēniem un liceja darbiniekiem.
 Mērķtiecīga pieeja izglītības iestādes telpu renovācijai.
 Liceja telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt mācību vides modernizācijas procesu.
Vērtējums: ļoti labi.
4.6. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Licejā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu platība ir atbilstoša liceja
īstenojamās izglītības programmas specifikai un izglītojamo skaitam.
Visas telpas ir numurētas, ir norādes. Kabinetu vadītāji ir atbildīgi par mācību kabineta vispārējo
stāvokli, par mēbeļu, mācību līdzekļu, tehnisko līdzekļu un instrumentu saglabāšanu. Telpas
izmantojums ir racionāls.
Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, iespēju robežās vecumam un augumam. Licejs
mērķtiecīgi nomaina novecojošās mēbeles.
Ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai. Lai mācību darbs
būtu konstruktīvs, mūsdienu prasībām atbilstošs, visiem skolotājiem tiek nodrošināta iespēja
izmantot IKT, tādejādi nodrošināts pilnvērtīgs darbs sistēmā „e-klase”. 19 mācību kabineti
aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, 2 ar interaktīvu ekrānu, 15 kabineti ar multimediju
projektoriem un ekrāniem. Ar datoriem, printeriem un skeneri ir aprīkota skolotāju istaba,
kuratoru istaba. Licejā ir 2 datorklases ar moderniem datoriem. Bibliotēkā ar interneta
pieslēgumu pieejamas 3 darba vietas skolēniem, 2 printeri un kopētājs. Bibliotekāres vajadzībām
ir atsevišķs dators ar interneta pieslēgumu. Katrs pedagogs, lai īstenotu individuālo darbu stundā,
veiktu laboratorijas darbus, var izmantot klēpjdatorus, planšetes, balsošanas sistēmas komplektus.
Licejā ir brīva piekļuve optiskajam un bezvadu internetam gan skolēniem, gan skolotājiem. Visi
datori saslēgti lokālajā tīklā. Skolā ir uzstādīts savs web-serveris, kas satur skolas tīmekļa vietni
(skatīt 4.6.1. – 1. pielikumu).
Izzinot pedagogu vēlmes un izvērtējot to lietderību, regulāri un plānveidīgi tiek papildināta
dabaszinātņu kabinetu materiāltehniskā bāzē ar modernu tehnisko aprīkojumu.
Atbilstoši standarta prasībām mērķtiecīgi tiek papildināta un atjaunota sporta, estētiskā cikla
priekšmetu (mājturības, mūzikas, vizuālās mākslas) inventāra bāze.
Licejā ir izveidots tehnisko līdzekļu centrs, kas nodrošina mācību un audzināšanas procesu ar
audio, video materiāliem, datorprogrammām. Iegādāti 8 robotu komplekti robotikas nodarbībām.
Skolotājiem ir iespēja pieslēgties portālam “Uzdevumi.lv” un izmantot to savā darbā. 9. un 12.
klašu izglītojamiem ir nodrošināts bezmaksas PROF-pieslēgums portālam Uzdevumi.lv.
Skolotājiem un skolēniem ir iespēja izmantot elektronisko enciklopēdiju Letonika.lv.
Mācību procesam nepieciešamo literatūru nodrošina liceja bibliotēkas fonds, kas regulāri tiek
papildināts. Mācību grāmatu fonda papildināšana un atjaunošana tiek plānota metodiskajās
komisijās. Iespēju robežās katru gadu tiek iegādāta arī metodiskā literatūra, daiļliteratūra, izziņu
literatūra. Skola abonē mācību darbam nepieciešamos preses izdevumus. Grāmatu un citu
materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta elektroniski liceja bibliotēkas informācijas
sistēmas datu bāzē. Visi izglītojamie nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Lai
samazinātu somas svaru, bērni ir nodrošināti ar otru mācību grāmatu komplektu.
Licejā ir izstrādāta „Bibliotēkas lietošanas kārtība”. Šī kārtība ir liceja Skolēnu iekšējās kārtības
noteikumu neatņemama sastāvdaļa. Kārtības ievērošana visiem bibliotēkas lietotājiem ir obligāta.
Lietotāju reģistrācija tiek veikta elektroniski liceja bibliotēkas informācijas sistēmas datu bāzē.
Iekārtas un tehniskais aprīkojums ir darba kārtībā un drošs lietošanai. Materiāltehnisko līdzekļu
izmantojums ir efektīvs. Lai nodrošinātu kārtību materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanā un
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja pašnovērtējuma ziņojums

34

uzglabāšanā, atbildīgās personas veic to uzskaiti, inventarizāciju, laicīgi konstatē bojājumus un
novērš tos. Tiek ievēroti drošības pasākumi tehnisko līdzekļu izmantošanā un uzglabāšanā.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Ir nepieciešamie materiāli, tehniskie resursi izglītības programmu īstenošanai.
 Intensīva informācijas tehnoloģiju ieviešana mācību procesā.
 Mērķtiecīga dabaszinību un eksakto mācību priekšmetu, estētiskā cikla priekšmetu un
sporta materiāli tehniskās bāzes plānveidīga pilnveidošana.
 Efektīvs materiāli tehnisko līdzekļu izmantojums.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt nodrošināt mācību procesa digitalizāciju, izmantojot jaunākās IKT iespējas.
 Turpināt mēbeļu nomaiņas programmu.
Vērtējums: ļoti labi.
4.6.2. Personālresursi.
Liceja kolektīvs – tā ir vienota komanda, kur katrs komandas dalībnieks zina un izprot izvirzītos
mērķus. Pedagogi orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu un radošu
darbību.
Licejā ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais personāls.
Izglītības iestādē strādā 68 pedagogi, no kuriem 57 ir maģistra grāds un 2 pedagogiem ir doktora
grāds. Liceja administrācija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas.
Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas.
Pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Ziņas par
pedagogu izglītību un profesionālo pilnveidi tiek savlaicīgi ievadītas un aktualizētas VIIS
sistēmā.
Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs: piedalās mācību
priekšmetu standartu un programmu izstrādē, ir mācību grāmatu un metodisko līdzekļu līdzautori,
darbojas asociācijās, projektos. Katru gadu liceja skolotājiem tika pasniegti Daugavpils Izglītības
pārvaldes, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas valsts prezidenta goda raksti.
Licejā sekmīgi darbojas atbalsta personāls – psihologs, logopēds, medmāsa, karjeras konsultants.
Pedagogu tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar valsts, pašvaldības un izglītības iestādes darba
attīstības prioritātēm un īstenota atbilstoši MK noteikumiem. Ir sistematizēta informācija par
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Izveidota un pieejama mākoņu glabātuvē
pedagogu tālākizglītības bāze. 100% liceja pedagogi un tehniskais personāls ir apmeklējis kursus
bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Gandrīz visi (70%) pedagogi ikgadēji pilnveido savas zināšanas dažādos kursos, pieredzes
apmaiņas semināros, metodiskajos lasījumos, konferencēs u.c. Pedagogi informē par kursos
gūto citus skolotājus metodiskajās komisijās, informatīvajās sanāksmēs. Tas veicina visa
personāla nepārtrauktu attīstību. Skolotāji izvērtē tālākizglītības kursu efektivitāti un cenšas
izmantot novitātes, plānojot un vadot mācību stundas.
Licejā notiek pieredzes apmaiņas semināri, kuros skolotāji rāda atklātās stundas, radošās
darbnīcas, dalās pieredzē MK ietvaros. Licejā praktizē pedagogu savstarpēju stundu vērošanu un
analīzi.
Izglītības iestādes pedagogi piedalās centralizēto eksāmenu labošanā. VISC ārštata metodiķa
statusu ir ieguvuši 7 pedagogi.
Lai nodrošinātu vispusīgu atbalstu jaunajiem pedagogiem, izstrādāts montorējamo un mentoru
saraksts, apstiprināti mentoru darba virzieni.
Lai veidotu potenciālā personāla datu bāzi, skola ir atvērta sadarbībai ar augstskolām. Ik gadu
licejā stažējas Daugavpils Universitātes studenti. Daļa no viņiem atgriežas strādāt licejā.
2015. gada augustā Ata Kronvalda balvu, kuru piešķir par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā,
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saņēma liceja krievu valodas un literatūras skolotāja, 2016. gadā augustā – liceja vēstures
skolotāja, 2017. gada augustā – liceja ķīmijas skolotāja.
Nozīmīgu vietu liceja dzīvē ieņem tehniskais personāls (26 darbinieki), viņu godprātīgā attieksme
pret darbu, uzturot tīrību visās skolas telpās.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Profesionāls un atbildīgs pedagoģiskais un tehniskais personāls.
 Darba pieredzes apkopošanas un popularizēšana.
Turpmākā attīstība:
 Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, iesaistīšanos projektos.
Vērtējums: ļoti labi.
4.7. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana.
Liceja pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota, iesaistot tajā visas ieinteresētās puses:
pedagogus, izglītojamos, vecākus, skolas vadību. Pašvērtēšanā konstatētos liceja sasniegumus un
nepieciešamos uzlabojumus personāls zina un izmanto. Liceja pašnovērtējuma ziņojums ir
publiskots liceja tīmekļa vietnē.
Liceja vadība sistemātiski un mērķtiecīgi plāno skolas darba kontroli un izvērtēšanu visās tās
darbības jomās, veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu. Izglītības iestādes darba vērtēšana
notiek vadības informatīvajās sanāksmēs, kur tiek izvērtēti iepriekšējās nedēļas notikumi,
pasākumi. Personāla darbs tiek sistemātiski kontrolēts un pārraudzīts, gan izvirzot pietiekami
augstas prasības, gan atbalstot.
Licejā ir labvēlīga sadarbības vide, kas nodrošina visu skolas darbinieku iesaistīšanos
pašvērtēšanā. Skolas darba vērtēšana notiek strukturēti pēc vienotiem kritērijiem. Mācību gada
beigās pedagogi veic pašanalīzi par paveikto darbu, izvērtējot sasniegumus un nepilnības darbā,
balstoties uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Informāciju apkopo metodiskās komisijas
vadītāji, analizējot komisijas darbu.
Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā tiek veikta dokumentu izpēte, izglītojamo un viņu vecāku,
pedagogu anketēšana, iegūto rezultātu apkopošana un analīze. Regulāri tiek uzklausīti pedagogu
un darbinieku viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi. Informācijas uzkrāšana notiek
visu mācību gadu. Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, aptver svarīgākās darbības
pamatjomas. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto turpmākai skolas darba plānošanai.
Ar liceja darba pašvērtējumu regulāri tiek iepazīstināta liceja padome, skolēni un viņu vecāki,
pašvaldība un citas ieinteresētās puses. Informācija par skolas darba pašvērtējumu tiek regulāri
publicēta skolas avīzē „Paši par sevi”, liceja mājas lapā.
Licejā ir izstrādāts attīstības plāns 2017.-2020.gadam. Liceja attīstības plāns un tajā izvirzīto
prioritāšu īstenošanas plānojums ir loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritāšu
īstenošanas plānojums ir reāls, ietver sasniedzamos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus un
detalizētu uzdevumu izpildes gaitu. Plāna izstrāde notiek demokrātiski, visām ieinteresētajām
pusēm ir iespēja iesniegt priekšlikumus.
Licejs veiksmīgi īsteno attīstības plāna prioritātes. Plāna īstenošana tiek regulāri analizēta, gaita
un rezultāti izvērtēti pedagoģiskās padomes sēdē, liceja padomes sēdē, vecāku sapulcēs un
Skolēnu parlamentā.
Saskaņā ar liceja attīstības plāna galvenajiem virzieniem tiek izstrādāts skolas mācību gada darba
plāns un pārskats par iepriekšējā darba plāna izpildi. Katram mēnesim ir izstrādāta pārskatāma
ciklogramma, kura pieejama darbiniekiem, skolēniem un vecākiem. Anketēšana parādīja, ka visi
(100%) pedagogi uzskata, ka viņiem ir iespējas izteikt priekšlikumus liceja darba uzlabošanai un
viņu viedokli vadība ņem vērā.
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Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Liceja pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota, iesaistot tajā visas ieinteresētās
puses.
 Ik gadu rūpīgi izvērtēta liceja darbība un skaidri noteiktas prioritātes un uzdevumi
jaunajam mācību gadam.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt apspriest un izvērtēt prioritāšu realizācijas gaitu, lai paaugstinātu izglītojamo,
liceja darbinieku un vecāku atbildību par kopējā darba rezultātu.
Vērtējums: ļoti labi.
4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Licejā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta precīzi,
demokrātiski un atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām, ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Ikdienas darbā nepieciešamie dokumenti ir brīvi pieejami katram pedagogam, izglītojamam un
vecākam, atrodas liceja mājas lapā. Ir normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā apstiprināts Liceja
nolikums.
Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata aprakstos. Skolas
administrācija savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz liceja
darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. Pedagogu darba slodze ir sadalīta, ievērojot normatīvo aktu
prasības, kvalifikācijas rādītājus un katra pieredzi. Pedagogiem ir iespējas izteikt priekšlikumus
slodžu sadalei.
Licejā izveidotas un darbojas metodiskās komisijas. Metodisko komisiju dokumenti liecina, ka
skolotāji regulāri analizē un pārskata savu darbu, komisiju darbs tiek veikt atbilstoši skolas
izvirzītajām prioritātēm. Metodisko komisiju priekšsēdētāji nodrošina saikni ar skolas vadību,
pilsētas MA un mācību priekšmetu pedagogiem. Skolas vadība koordinē un pārrauga metodisko
komisiju darbu. Licejā darbojas metodiskā padome.
Licejā ir izstrādāta skolas vadības struktūra. Visiem liceja darbiniekiem ir informācija par liceja
vadības pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Liceja vadības jomas zināmas skolēniem,
viņu vecākiem. Ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks.
Liceja vadība savā darbībā ievēro un aicina gan izglītojamos, gan pedagogus un tehnisko
personālu ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, ētikas normas, tajā skaitā lojalitāti
Latvijas Republikai un Satversmei.
Visi (100%) skolotāji uzskata, ka direktore prasmīgi vada liceja kolektīva darbu, deleģē
pienākumus un pārrauga to izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar
attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Liceja vadība informatīvās sanāksmēs (divas
reizes mēnesī) savlaicīgi informē gan pedagogus, gan tehnisko personālu par pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi. Svarīga un aktuāla informācija pedagogiem tiek nosūtīta pa e-žurnāla
pastu. Visi skolotāji (100%) uzskata, ka vadība veicina radošu sadarbību, atbalsta inovācijas,
nodrošina labvēlīgu vidi licejā.
Liceja vadība aktīvi sadarbojas ar liceja padomi, plānojot padomes sēdes, organizējot plūsmu
izglītojamo vecāku pārstāvju un liceja padomes tikšanās ar liceja direktori, lai apspriestu svarīgus
liceja dzīves jautājumus. Informācija par liceja padomes darbu ievietota liceja mājas lapā.
Liceja vadība aktīvi sadarbojas ar Skolēnu parlamentu. Katru gadu tiek parakstīts sadarbības
līgums starp liceja direktori un parlamenta priekšsēdētāju. Liceja administrācija nozīmē
parlamenta konsultanti, nodrošina ar darba telpu. Izglītojamie var brīvi komunicēt ar liceja
vadību.
Skolā regulāri notiek informatīvās sanāksmes, skolas vadības sēdes, pedagoģiskās padomes
sēdes, metodiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sanāksmes, kas tiek dokumentētas.
Skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu, tehnisko līdzekļu centru. Visas skolas sanāksmes tiek
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plānotas un laicīgi gatavotas, veidojot darba grupas, iesaistot tajās pedagogus, darbiniekus. Darba
ritmiskuma nodrošināšanai izstrādāta skolas darba ciklogramma, tā tiek ievērota.
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā tiek sistemātiski
aktualizēta un atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām.
 Labvēlīga sadarbības vide.
 Vadības atbalsts novitāšu ieviešanai mācību un audzināšanas procesā.
Turpmākā attīstība:
 Turpināt veikt nepieciešamās izmaiņas iekšējos normatīvos dokumentos, atbilstoši ārējo
normatīvo aktu prasībām un reālajai situācijai.
Vērtējums: ļoti labi.
4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestāde ir atvērta sadarbībai.
Licejs cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.
Sadarbība ir regulāra, mērķtiecīga un abpusēji ieinteresēta.
Licejs sadarbojas ar LR IZM un tās iestādēm. Skolas pedagogi regulāri iesaistās izglītojamo
centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā, VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Licejs sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām:
 ar Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centru, sporta skolu – izglītojamie aktīvi
iesaistās doto organizāciju aktivitātēs;
 ar Latgales Centrālo bibliotēku. Krievu liceja bibliotēka tradicionāli atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu literatūras centra programmu "Bērnu un jauniešu
žūrija”;
 ar ASV informācijas centru Daugavpilī (ASV vēstniecības darbinieku lekcijas par
dažādām tēmām);
 ar Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju (izglītojamie aktīvi piedalās
organizētajos pasākumos);
 ar Daugavpils pašvaldības policijas un Latgales reģiona policijas pārvaldi (audzināšanas
un izglītošanas organizētie pasākumi);
 ar Latvijas Sarkano krustu (izglītojamie katru gadu piedalās konkursā “Pirmās palīdzības
sniegšana”);
 ar Latviešu biedrību namu (licejisti ik gadu veiksmīgi piedalījās konkursā “Vēsture ap
mums”, mākslas konkursā “LIDICE”);
 ar Eiropas māju (konkurss “Eiropas eksāmens”);
 ar apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (izglītojamo un pedagogu
aktīva līdzdalība un iesaisti UNESCO nedēļā);
 Ar Kultūras ministriju un biedrību “Eiropas Kustība Latvijā” (veiksmīgi tika īstenots
projekts “Eiropas pēdas Latvijā”, foruma organizēšana licejā);
 ar Daugavpils Universitāti (liceja pedagogi iesaistās valsts pārbaudījumu komisijas darbā,
licejs nodrošina DU studentiem prakses vietu, ZPD praktiskās bāzes izstrādei tiek
izmantota DU bāze);
 ar Izglītības darbinieku arodbiedrību.
Izveidota veiksmīga sadarbība ar masu saziņas līdzekļiem. Pilsētas un republikas presē ir
publikācijas par liceja aktivitātēm, skolēnu un pedagogu sasniegumiem. Licejs sadarbojas ar
Daugavpils televīziju.
Licejs sadarbojas ar mācību iestādēm gan Latvijā, gan ārpus tās robežām (Lietuva, Igaunija,
Portugāle).
Liceju ar vizīti apmeklēja Latvijas valsts prezidents, Izglītības ministrs, VISC vecākā referente,
EDSO komisārs nacionālo minoritāšu jautājumos, Eiropas valstu izglītības speciālisti, viesi no
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Ukrainas interesējās par liceja pieredzi bilingvālajā izglītībā. Notika tikšanās ar Nīderlandes
vēstniecības pārstāvjiem, ar ekspertu no ASV vēstniecības par politiku un ekonomiku, ar
Latvijas valsts Aizsardzības ministru.
Liceja direktore vairakkārt ir saņēmusi pateicības vēstules no Latvijas Republikas Ministru
prezidenta par skolēnu teicamām sekmēm un sasniegumiem valsts olimpiādēs, kā arī no
augstskolu - LU, RTU, Banku augstskolas, Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE), RSU rektoriem
par labi sagatavotiem skolēniem, kuri uzrāda labas un teicamas sekmes, studējot šajās
augstskolās.
Licejisti un liceja pedagogi aktīvi piedalās dažādos pilsētas, republikas un starptautiskajos
konkursos, olimpiādēs, projektos.
Vairākus gadus licejs sadarbojas ar biedrību “Aizbildnis”, kuras mērķis ir finansiālā un
intelektuālā atbalsta sniegšana skolai.
Liceja vadība atbalsta sadarbību ar citām organizācijām un institūcijām. Aktīvi iesaistās Eiropas
Komisijas organizētajās finansētajās starptautiskajās programmās un projektos (skatīt 4.7.3. – 1.
pielikumu).
Sasniegumi, ar kuriem izglītības iestāde lepojas:
 Mācību un audzināšanas darba pieredzes popularizēšana pilsētā, valstī un ārpus tās.
 Mērķtiecīga sadarbība ar pašvaldību u citām institūcijām.
Turpmākā attīstība:
 Iesaistīt dažādas institūcijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” īstenošanā.
Vērtējums: ļoti labi.
























5. CITI SASNIEGUMI
Licejs - prestižas skolas tēls pilsētā un valstī.
Efektīva mācību un audzināšanas darba vadības sistēma.
Pamatizglītības un vidējās izglītības valsts standartu un programmu kvalitatīva īstenošana.
Stabili un augsti sasniegumi valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos.
Skolēnu pozitīvā attieksme pret mācībām.
Efektīvs atbalsts katram skolēnam mācību un audzināšanas procesā.
Rezultatīva darba sistēma ar talantīgiem bērniem.
Profesionāls un atbildīgs pedagoģiskais un tehniskais personāls.
Efektīva metodiskā darba sistēma, kas sekmē mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu un
popularizēšanu.
Plūsmu kuratori - mācību un audzināšanas darba vadītāji plūsmās.
Vecāku iesaistīšana un aktīva līdzdalība liceja dzīvē.
Mācību un audzināšanas darba pieredzes popularizēšana pilsētā, valstī un ārpus tās.
Vide, kurā radīti labvēlīgi apstākļi personības izaugsmei, veicinot savstarpēju kultūru
bagātināšanos un patriotismu.
Mērķtiecīga pieeja skolas telpu renovācijai.
IKT nozares liceja attīstības stratēģijas veiksmīga īstenošana.
Pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem licejs no 2001. gada līdz 2009. gadam
(katru gadu) ir saņēmis valsts augstāko balvu izglītības jomā - Draudzīgā aicinājuma
balvu. No 2011. gada pēc valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem Krievu licejs ieņem
2. vietu valsts lielo skolu reitingā (pēc ATA KRONVALDA FONDA metodikas).
Pēc DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA skolu reitinga, kas tika sastādīts, pamatojoties uz
centralizēto eksāmenu rezultātiem, 2011. gadā Krievu licejs ieguva 3. vietu valstī lielo
pilsētu grupā, 2012. gadā – 1. vietu nominācijā „Latviešu valoda un literatūra
mazākumtautības skolās”, 2014. gadā Krievu licejs ieguva 2. vietu valstī lielo pilsētu
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grupā, saņēma Mazo Pūci nominācijās „Latviešu valoda un literatūra (mazākumtautību
skolām), „Matemātika”, ”Dabas zinības”, 2015.gadā – 2.vietu nominācijā “Matemātika”,
1.vietu nominācijā “Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām”, 2.vietu –
nominācijā “Dabas zinības”. 2016.gadā Krievu licejs pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem
centralizētajos eksāmenos kopvērtējumā Pilsētu vidusskolu grupā saņēma galveno balvu
“Lielo pūci” un atzīts par labāko vidusskolu nominācijās latviešu valoda un literatūra
(mazākumtautību skolām) – 1.vieta, dabas zinībās – 1.vieta, matemātikā – 1.vieta. Pēc
skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos 2016./2017. mācību gadā
“Draudzīgā aicinājuma fonda” skolu reitingā kopvērtējumā Daugavpils Krievu licejs
Pilsētu vidusskolu grupā saņēma Galveno balvu „Lielo pūci” un atzīts par labāko
vidusskolu nominācijās dabas zinības – 1.vieta un matemātika – 1.vieta. Kā arī Krievu
licejs Pilsētu vidusskolu grupā ieņem 5.vietu nominācijā angļu valoda un 1.vietu latviešu
valodā un literatūrā (mazākumtautību skolām).

Mācību saturs:

Mācīšana un mācīšanās:

Izglītojamo sasniegumi:

Atbalsts izglītojamiem:

6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
 Turpināt īstenot standartos noteiktās prasības, nodrošinot
katram skolēnam konkurētspējīgas, kompetencēs balstītas
izglītības iegūšanu.
 Nodrošināt priekšmetu skolotāju sadarbību jauna mācību
satura apguvē.
 Pilnveidot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas, ņemot vērā novitātes u aktualitātes izglītībā,
izmaiņas valsts standartos un citos Ministru kabineta
noteikumos.
 Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem mācīšanas pieejas
pārmaiņās.
 Īstenot pārejas uz mācībām latviešu valodā stratēģiju.
 Veicināt skolotāju sadarbību kompetenču izglītības kontekstā,
starpdisciplināro prasmju pilnveidošanu.
 Nodrošināt mācīšanās procesā skolēnu kompetenču un
attieksmju veidošanu.
 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos
ikdienas mācību procesā un mācību sasniegumiem.
 Turpināt nodrošināt mācību darba diferenciāciju atbilstoši
izglītojamo spējām un talantiem.
 Veicināt skolēnu personīgo atbildību par aktīvu iesaistīšanos
ikdienas mācību procesā un sasniegumiem valsts pārbaudes
darbos.
 Sekmēt pedagogu un skolas atbalsta personāla sadarbību
skolēnu spēju un vajadzību izpētē.
 Sekmēt skolēnu izpratni un atbildību par savas drošības un
veselības saudzēšanu.
 Īstenot liceja programma “Labie darbi Latvijai”, nodrošinot
ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 Izveidot karjeras izglītības sadaļu licejā mājas lapā.
 Palielināt vecāku līdzdalību liceja karjeras programmas
īstenošanā.
 Turpināt izzināt un attīstīt skolēnu spējas un talantus.
 Turpināt organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem.
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Izglītības iestādes vide:

Izglītības iestādes resursi:

Izglītības iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana:

 Veicināt skolēnu līdzdalību pasākumos, akcijās, kas sekmē
skolēnu personības attīstību, jaunu zināšanu un daudzveidīgu
sociālo prasmju apguvi.
 Turpināt mācību vides modernizācijas procesu.
 Turpināt nodrošināt mācību procesa digitalizāciju, izmantojot
jaunākās IKT iespējas.
 Turpināt mēbeļu nomaiņas programmu.
 Sekmēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi,
iesaistīšanos projektos.
 Turpināt apspriest un izvērtēt prioritāšu realizācijas gaitu, lai
paaugstinātu izglītojamo, liceja darbinieku un vecāku
atbildību par kopējā darba rezultātu.
 Turpināt veikt nepieciešamās izmaiņas iekšējos normatīvos
dokumentos, atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un
reālajai situācijai.
 Iesaistīt dažādas institūcijas iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
īstenošanā.

7. PIELIKUMI
Pielikums 1. - 1.

2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.

267
244
246
248
242
240
243

9
8
8
8
8
8
8

277
304
305
310
315
311
293

10
11
11
11
11
11
10

150
137
142
147
159
164
189

6
6
6
6
6
6
7

695
685
693
705
716
715
725

Kl. skaits

Sk. skaits

Kl. skaits

Kl. skaits

Sk. skaits

Skolēnu skaita izmaiņas 2012.-2018.g.
5.-9. kl.
10.-12. kl.
1.-12. kl.
Sk. skaits

Kl. skaits

Mācību gads

Sk. skaits

1.-4. kl.

25
25
25
25
25
25
25

Pielikums 4.5.2. - 1.
Atzinumi darbības turpināšanai
Izglītības programmas
īstenošanas vietas adrese

Tautas 59, Daugavpils

Atzinums
Atzinums no Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta
Atzinums no Veselības
inspekcijas
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Izsniegšanas datums
2018. gada 22. februāris

2018. gada 22. janvāris
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Pielikums 4.6.1. – 1.
Tehniskais aprīkojums
Aprīkojuma nosaukums
Dators
Klēpjdators
Planšete
Interaktīvā tāfele
Projektors
Interaktīvais ekrāns
Balsošanas pults
Dokumentu kamera

Skaits
117
21
52
19
39
3
32
3

Pielikums 4.7.3. – 1.
Projektu saraksts
2017./2018. mācību gads
№ p.k.

Projekta nosaukums

Projektu organizē

1.

Britu Padome,
IZM
NordPlus programma

3.

CLIL
(Integrēta satura un valodas mācīšana)
SMART Learning (Study MAterials as Resources for
Thinking-based Learning - Mācību materiāli kā
skolēnu domāšanas veicināšanas resurss)
Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē

4.

Bērnu žūrija

5.

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs
Kopābūšana pasaulē: ierobežotas iespējas un
migrācija (Sharing the world: disability and
displacement)
Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju
vērtēšanai (ACTS - Assessment Companion for
Thinking Skills)
Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana
atbilstoši mūsdienīgām prasībām
Piedalīšanās konkursā “Euroscola” un Eiropas
Parlamenta apmeklēšana Strasbūrā.

2.

6.

7.

8.

9.
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Izglītības iniciatīvu centrs,
Britu padome
Latvijas nacionāla bibliotēka,
Valsts Kultūrkapitāla fonds
VIAA, ESF
ERASMUS+ (KA2)

ERASMUS+ (KA2)
(partneri)
ERAF,
Daugavpils pilsētas dome
Eiropas Parlaments
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