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                                                    SASKAŅOTS.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore

I.Mietule
Rēzeknē, 28.10.2021.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas attīstības plāns 2021. - 2024.gadam

KOMPETENCES UN SASNIEGUMI
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Nodrošināt nepārtrauktu skolēnu 
snieguma izaugsmi ikdienas darbā 
un valsts pārbaudes darbos.

Skolēnu sasniegumi  valsts pārbaudes darbos ir 
optimālā un augstā līmenī (>60%). 75% skolēnu 
sniegums skolas gada nobeiguma pārbaudes 
darbos ir optimālā un augstā līmenī.

Informācija no VISC. Informācija 
no skolvadības sistēmas"e - 
klase".

2021. - 2024.
gads

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji.

Nodrošināt efektīvu atbalstu 
darbam ar talantīgajiem 
skolēniem, kuri piedalās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniskās 
pētniecības darbā, konkursos u.c. 
pasākumos.

Katru mācību gadu 5 - 6 skolēni iegūst godalgotas 
vietas 3.posma Latvijas zinātniskās pētniecības 
konferencē un/vai mācību piekšmetu olimpiādēs 
un/vai konkursos. 

Apliecinājumi par iegūtajām 
vietām (diplomi, atzinības raksti u.
c.)

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis mācību un 
metodiskajā darbā, mācību 
priekšmetu/kursu skolotāji.

Nodrošināt efektīvu atbalstu 
skolēniem pilsoniskās līdzdalības 
un pieredzes apgūšanai.

Skolēni iniciē dažādas aktivitātes izglītības procesā, 
piedalās pilsētas, novada, reģiona, valsts un 
starptautiskajās aktivitātēs. Skolā efektīvi strādā 
demokrātiski ievēlēts skolēnu paralaments. Skolā 
turpina darbu Eiropas parlamenta Vēstnieku klubs.  

Mācību gada pārskati par 
audzināšanas darbu, 
apliecinājumi par piedalīšanos 
aktivitātēs, Skolēnu paralamenta 
dokumenti .

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis audzināšanas 
darbā, visi pedagogi, skolēni.

IZGLĪTĪBAS TURPINĀŠANA UN NODARBINĀTĪBA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Izveidot skolas datu bāzi, kas 
atspoguļo skolas absolventu 
izglītību un karjeras attīstību.

Ir izveidota absolventu e - datu bāze par viņu tālāko 
izglītību un karjeru. 

Anketas par absolventu studijām 
un karjeru pēc skolas 
absolvēšanas. 

2022.gada 
janvāris

Izglītības metodiķis audzināšanas 
darbā, izlaiduma klašu 
audzinātāji.

Izveidot skolas datu bāzi, kas 
atsklāj skolas absolventu viedokli 
par izglības procesa stiprajām 
pusēm un turpmākās attīstības 
vajadzībām.

Ir izveidota tiešsaistes anketa absolventiem, ir 
izveidota absolventu viedokļu e - datu bāze.

Absolventu tiešsaistes anketas 
par izglītības procesu skolā.

2022.gada 
augusts

Izglītības metodiķi, par IT 
atbildīgas skolotājs, izlaiduma 
klašu audzinātāji.
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Paplašināt karjeras izglītības 
iespējas un atbalstu karjeras 
izvēlē.

Skolā strādā pedagogs - karjeras konsultants. Tiek 
nodrošinātas individuālās konsultācijas karjeras 
izvēlē. Vienu reizi divos mēnešos notiek karjeras 
izvēles pasākums. Vienu reizi gadā skolā notiek 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas karjeras dienas.

Pedagoga - karjeras konsultanta 
dokumentācija par individuālajām 
konsultācijām. Mācību gada 
pārskati par karjeras izglītību. 

2021. - 2024.
gads

Pedagogs - karjeras konsultants. 

VIENLĪDZĪBA UN IEKĻAUŠANA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Izstrādāt rīcības plānu 
gadījumiem, kad tiek novērota 
emocionāla aizskaršana, 
psiholoģiska vardarbība vai 
diskriminējoša attieksme.

Pedagogi, vecāki un skolēni  prot atpazīt 
emocionālo un psiholoģisku vardarbību, zina kā 
rīkoties šādā situācijā.

Audzināšanas darba metodiskās 
komisijas un pedgoģiskās 
padomes sēžu protokoli.

2021./2022.m.g. Izglītības metodiķis audzināšanas 
darbā, klašu audzinātāji.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Nodrošināt vispārējās vidējās 
izglības programmas īstenošu 
atbilstoši jaunajam vidējās 
izglītības standartam.

Ir nodrošināti visi nepieciešamie resursi (personāls, 
finanses, materiāli tehniskā bāze), lai efektīvi 
īstenotu vispārējās vidējās izglītības programmu 
atbilstoši skolā piedāvātajiem mācību plāniem 
(virzieniem). Skolotāji, skolēni un vecāki ir iesaistīti 
mācību plānu pilnveidē un attīstībā.

Dokumentācija par skolas finanšu 
resursiem. Aptauju dati par skolas 
mācību plāniem (edurio). Sarunu 
ar skolēniem un vecākiem 
piezīmes.

2021./2022.m.g. 
(pavasaris).

Direktors, vadības komanda, 
klašu audzinatāji.

Jēgpilni plānot un realizēt 
mācīšanu un mācīšanos, ievērojot 
efektīvas mācību stundas 
kritērijus.

Skolotājiem ir vienota izpratne par efektīvas mācību 
stundas kritērijiem. Lielākā daļa (vismaz 75%) no 
vērotajām stundām atbilst efektīvas stundas 
kritērijiem. Skolēni un vecāki zina efektīvas stundas 
kritērijus. Skolotājiem ir vienota izpratne par caurviju 
prasmēm un tās tiek mācītas un attīstītas mācību 
kursos.

Mācību stundu vērošanas 
protokoli. Skolotāju un skolēnu 
aptauju dati (edurio). MK 
dokumentācija. Sadarbības grupu 
dokumentācija.

2021./2022.m.g. 
2022./2023.m.g.

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji.
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Attīstīt darbu ar talantīgajiem 
skolēniem.

Skolotāji ir apzinājuši talantīgos skolēnus, viņu 
intereses un vajadzības. Skolēni saņem 
nepieciešamo atbalstu regulārās (1 reizi nedēļā) 
konsultācijās; tiek nodrošināts informatīvais atbalsts 
par ārpusskolas iespējām attīstīt savus talantus. 
Skolēniem tiek nodrošinātas RTA mācībspēku 
konsultācijas. Vairākums skolēnu (vismaz 60% 
iesaistīto) uzrāda augstu sniegumu mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajā pētniecībā, 
konkursos utt.

MK un skolotāju dokumentācija, 
ieraksti skolvadības sistēmā "e - 
klase", apliecinājumi par skolēnu 
sniegumu no Rēzeknes novada 
IP, VISC, augstskolām.

2021. - 2024.
gads

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji.

Nodrošināt vienotu skolotāju, 
skolēnu un vecāku izpratni par 
mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtību.

Visi skolotāji ievēro un izmanto skolas mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtību skolēnu snieguma 
vērtēšanai. Katra mācību gada beigās mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtība tiek aktualizēta. 
Pirms katra mācību gada sākuma tiek organizēta 
skolotāju metodiskā sanāksme par mācību 
sasniegumu vērtēšanu.

Metodiskās sanāksmes protokoli, 
ieraksti skolvadības sistēmas "e - 
klase" žurnālos, aptauju dati.

2021. - 2024.
gads

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji, skolas padome, skolēnu 
Parlaments.

Nodrošināt profesionālu atbalstu 
skolēniem, kuriem ir 
nepietiekamas latviešu valodas 
zināšanas un prasme.

Vienu reizi nedēļā notiek atbalsta konsultācijas 
latviešu valodā. Vismaz 75% no iesaistītajiem 
skolēniem ir optimāli vērtējumi visos mācību 
priekšmetos/ kursos. Sadarbībā ar RTA skolēniem 
tiek nodrošināts nepieciešamais psihologa atbalsts.

Ieraksti skolvadības sistēmas "e - 
klase" žurnālos, aptauju dati, 
sarunu ar skolēniem, vecākiem un 
skolotājiem piezīmes.

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis mācību un 
metodiskajā darbā, latviešu 
valodas skolotāji, klašu 
audzinātāji, vecāki.

Nodrošināt profesionālu atbalstu 
skolēniem, kuriem ir mācīšanās 
grūtības.

Darbojas skolotāju sadarbības grupa, kura plāno un 
nodrošina efektīvu atbalstu skolēniem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības.

Ieraksti skolvadības sistēmas "e - 
klase" žurnālos, aptauju dati, 
sarunu ar skolēniem, vecākiem un 
skolotājiem piezīmes.

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis mācību un 
metodiskajā darbā, skolotāji, klašu 
audzinātāji, vecāki.

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ KAPACITĀTE
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Izstrādāt un ieviest skolotāju 
profesionālā snieguma līmeņu 
aprakstu. 

Ir izstrādāts un tiek lietots skolotāju profesionālā 
snieguma līmeņu apraksts.

Iekšējais normatīvais dokuments 
par līmeņu aprakstu. Vadības 
komandas sanāksmju 
dokumentācija, MK 
dokumentācija.

01.09.2022. Izglītības metodiķi, MK vadītāji.
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Izstrādāt un ieviest sistēmu, lai 
sniegtu skolotājiem efektīvu 
atgriezenisko saiti par viņu darba 
kvalitāti.

Vadības komanda vienreiz gadā ar katru darbinieku 
organizē izaugsmes sarunas. Vadības komanda 3 
reizes gadā vēro skolotāja stundas. Skolotāji veic 
mācību stundu savstarpējo vērošanu (vismaz 50%), 
kurai seko savstarpējā sadarbība un pieaug 
integrēto stundu skaits. Izglītības metodiķis 
(mācīšanās konsultants - eksperts) ir organizējis 
nodarbību ciklu par atgriezeniskās saites sniegšanu 
un caurvijuprasmju mācīšanu. Nepieciešamības 
gadījumā tiek nodrošināta iespēja saņemt psihologa 
atbalstu (RTA).

Izaugsmes sarunu pieraksti. 
Mācību stundu vērošanas 
protokoli. Skolotāju aptauju dati 
(edurio). 

2021. - 2023.
gads

Direktors, vadības komanda, 
skolotāji, atbalsta personāls.

Pilnveidot skolotāju kompetenci 
skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu vadīšanā.

Gandrīz visi (90%) no zinātniskās pētniecības darbu 
vadīšanā iesaistītajiem skolotājiem ir piedalījušies 
profesionālās pilnveides pasākumos (kursi, 
vebināri, semināri, konferences utt.) par skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbību. Vairums (75%) 
iesaistīto skolotāju ir izmantojuši Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas docētāju sniegtās 
konsultācijas. Vismaz 75% norāda, ka spēj 
nodrošināt skolēniem nepieciešamo atbalstu 
zinātniskās pētniecības darba izstrādāšanā.

Skolotāju aptauju dati. 
Apliecinājumi par piedalīšanos 
profesionālās pillnveides 
pasākumos.

2021./2022.m.g. Direktors, vadības komanda, 
skolotāji.

Palielināt  pamatdarbā strādājošo 
skolotāju skaitu.

Vismaz 60% no skolotājiem darbs skolā ir pilnas 
slodzes pamatdarbs.

Darba līgumi, skolotāju tarifikācija. 2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Attīstīt STEM jomas un 
uzņēmējdarbības kursu 
īstenošanu.

Skolā tiek īstenoti robotikas, robotikas - 
lāzertehnoloģiju izvēles kursi. Vismaz 1/3 skolēnu 
izvēlas tos apgūt. Vismaz 30% - 40% no skolēniem 
sekmīgi piedalās Mazās matemātikas universitātes 
(MMU) un Jauno fiziķu skolas (JFS) nodarbībās. 
Vismaz 80% no MMU dalībniekiem iegūst 
sertifikātu. Skolēni veido un darbojas Skolēnu 
mācību uzņēmumos (SMU). Skola ir Junior 
Achievement Latvia (JAL) dalībskola. Skolēni 
piedalās JAL pasākumos.

Mācību plāns, skolēnu iesniegumi, 
dalībnieku reģistrācijas lapas, 
aptauju rezultāti (edurio), līgums 
ar JAL, SMU dokumentācija.

2021. - 2022.
gads

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu skolotāji.
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Attīstīt sadarbību ar dibinātāju - 
RTA mācību procesa īstenošanai 
un atbalsta sniegšanai skolēniem.

Skolas vispārējās vidējās izglītības programmas 
īstenošanā piedalās  RTA docētāji un personāls. 
RTA mācībspēki un personāls nodrošina atbalstu 
skolēniem zinātniskās pētniecības darbā.

Darba līgumi, sadarbības līgumi 
par kursu, tematu, tēmu 
mācīšanu, konsultāciju grafiki, 
ieraksti skolvadības sistēmā "e - 
klase".

2021. - 2024.
gads

Direktors, vadības komanda, RTA 
fakultāšu dekāni.

PIEEJAMĪBA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Nodrošināt skolēniem iespēju 
sagatavoties mācībām 
Austrumlatvijas Tehnoloģiju 
vidusskolā.

Ir izstrādāta sagatavošanas kursu programma 
latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. 
Sagatavošnas kursi notiek no katra mācību gada 
decembra līdz martam (ieskaitot).

Kursu programmas, reģistrācijas 
lapas.

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis mācību un 
metodiskajā darbā, mācību 
priekšmetu skolotāji.

Izveidot un īstenot sistēmu  
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanai.

Sadarbībā ar dibinātāju ir izveidota un tiek īstenota 
sistēma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku 
mazināšanai. Skolēni priekšlaicīgi nepārtrauc 
mācības skolā.

Kārtība priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku mazināšanai. 
Izglītības metodiķa audzināšanas 
darbā un klašu audzinātāju 
dokumentācija.

2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda, 
klašu audzinātāji, RTA  deleģētie 
pārstāvji.

Nodrošināt iespēju skolēniem 
dzīvot mūsdienīgā dienesta 
viesnīcā. 

Skolēni nepieciešamības gadījumā izmanto 
dienesta viesnīcas Atbrīvošanas alejā 115, k - 3 
pakalpojumus.

Līgumi starp Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju un skolēnu 
vecākiem.  

2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda, 
klašu audzinātāji, RTA 
izpilddirektors, dienesta viesnīcas 
vadītājs.

DROŠĪBA UN PSIHOLOĢISKĀ LABKLĀJĪBA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Izstrādāt vadlīnijas drošības un 
psihiloģiskās labklājības risku 
apzināšanai un novēršanai.

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības rezultātā 
ir izstrādātas un tiek lietotas  drošības un 
psihiloģiskās labklājības risku apzināšanas un 
novēršanas vadlīnijas. Sadarbībā ar dibinātāju 
skolā tiek nodrošināts psihologa atbalsts un 
konsultācijas.

Drošības un psihiloģiskās 
labklājības risku apzināšanai un 
novēršanai (dokuments). Skolēnu, 
vecāku un skolotāju aptaujas 
(edurio), psihologa konsultāciju 
reģistrs.

2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda, 
skolas padome.
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INFRASTRUKTŪRA UN RESURSI
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Atjaunināt skolas mācību resursu 
bāzi atbilstoši īstenotās izglītības 
programmas saturam.

Ir izveidots un ar dibinātāju saskaņots mācību 
resursu pilnveides plāns. Ir iegādāti nepieciešamie 
mācību un metodiskie līdzekļi: grāmatas, 
elektroniskie izdevumi, mācību platformas 
(piemēram soma.lv, PROF u.c.), programmatūras; 
nodrošināta pieeja datu bāzēm, lai nodrošinātu 
sekmīgu mācību satura īstenošanu.

Mācību resursu pilnveides plāns. 
Dokumentācija par veiktajiem 
pirkumiem.

2021. - 2024.
gads

Direktors, vadības komanda, 
mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji.

Labiekārtot skolas iekštelpas. Ir labiekārtoti skolas 1. un 2.stāva vestibili, kur 
izvietotas dažādas spēles lietderīgai brīvā laika 
pavadīšanai (galda teniss, novuss, šaha galdiņi u.
c.). Ir izveidots bioloģijas kabinets skolas 3.stāvā. Ir 
iegādāts interaktīvais ekrāns fizikas kabinetam. Ir 
iegādātas 12 planšetes.

Dokumentācija par veiktajiem 
pirkumiem.

2022.gads Direktors, vadības komanda.

ADMINISTRATĪVĀ EFEKTIVITĀTE
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Palielināt skolēnu un vecāku lomu 
un tiešu iesaistīšanos skolas 
darba pašnovērtējumā un 
attīstības noteikšanā. 

Lielākā daļa (vismaz 75%) skolēnu un vairākums 
(vismaz 50%) vecāku iesaistās skolas 
pašnovērtējuma procesā. Vienu reizi gadā tiek 
organizēta vecāku aptauja, 2 reizes gadā tiek 
organizētas skolēnu aptauja. Aptauju dati tiek 
analizēti vadības komandas sanāksmēs, 
pedagoģiskās padomes sēdēs, skolas padomes 
sanāksmēs, vecāku sanāksmēs.

Aptauju dati (edurio), 
pedagoģiskās padomes sēžu 
protokoli, skolas padomes 
dokumentācija, skolēnu 
parlamenta dokumentācija.

2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda, 
klašu audzinātāji, skolēni, vecāku 
pārstāvji skolas padomē.

Izveidot un ieviest sistēmu, lai 
efektīvi skaidrotu un nodrošinātu 
vienotu izpratni par sagaidāmo 
skolotāju rīcību skolas mērķu 
sasniegšanai un prioritāšu 
īstenošanai.

Gandrīz viss pedagoģiskais personāls (vismaz 90% 
) spēj argumentēti runāt par skolas mērķiem un 
prioritātēm un paskaidrot no viņiem sagaidāmo 
rīcību. Sadarbojoties ar kolēģiem un skolēniem 
īsteno skolas mērķus un prioritātes.

Aptauju dati (edurio), izaugsmes 
sarunu piezīmes, pedagoģiskās 
padomes sēžu protokoli, MK 
dokumentācija, vadības 
komandas sanāksmju 
dokumentācija.

2021./2022.m.g. 
2022./2023.m.g.

Direktors, vadības komanda,  
atbalsta personāls, skolotāji.

Formulēt skolai sasniedzamos 
rezultātus nākamo 3 gadu 
periodam.

Kopā ar dibinātāju ir skaidri formulēti skolai 
sasniedzamie rezultāti nākamajiem 3 gadiem. 
Skolas vadītājs un kolektīvs tos izprot, plāno un 
realizē efektīvu virzību uz tiem.

Dokumenti (plāni, pārskati u.c.), 
aptauju dati (edurio).

2021./2022.m.g. 
2024.gads

Direktors, dibinātājs - RTA.
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VADĪBAS PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Definēt skolas misiju, vīziju un 
pamatvērtības.

Skolotāji, skolēni un vecāki zina un izprot skolas 
misiju, vīziju un pamatvērtības. 

Sarunu ar skolotājiem, skolēniem 
un vecākiem piezīmes. Darba 
grupu materiāli. Sanāksmju 
dokumentācija.

2021.gads 
(augusts, 
septembris)

Direktors, vadības komanda, 
skolotāji, skolēni, vecāku pārstāvji 
skolas padomē.

Pilnveidot informācijas apmaiņu 
starp vecākiem un skolu.

Lielākā daļa (vismaz 75%) vecāku uzskata, ka starp 
skolu un vecākiem tiek nodrošināta efektīva 
informācijas apmaiņa.

Vecāku aptauju (edurio) dati, 
individuālo sarunu ar vecākiem 
piezīmes.

2021./2022.m.g. Direktors, vadības komanda, 
klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki,  
skolas padome.

Veidot un īstenot izglītības 
procesa kvalitātes vadības 
sistēmu skolā. 

Ir izveidota un saskaņota ar dibinātāju skolas 
izglītības procesa kvalitātes vadības sistēma. Tā 
tiek īstenota. Lielākā daļa (vismaz 75%) skolotāju, 
vecāku un skolēnu uzskata, ka tā nodrošina 
efektīvu virzību uz sasniedzamo rezultātu.

Aptauju rezultāti (edurio), skolēnu 
sniegums ikdienā un valsts 
pārbaudes darbos, mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 
zinātniskajā pētniecībā, konkursos 
u.c. Dokumenti. Datu analīzes 
materiāli.

2023./2024.m.g. Direktors, vadības komanda, 
skolotāji, skolēni, skolas padome. 
vecāki.

ATBALSTS UN SADARBĪBA
Darbības uzdevums Sasniedzamais rezultāts Datu ieguves avoti Izpildes termiņš Atbildīgais/ iesaistītie

Izveidot un īstenot profesionālās 
pilnveides un savstarpējās 
mācīšanās sistēmu skolā.

Darbojas skolotāju jomu  metodiskās komisijas. 
Darbojas skolotāju sadarbības grupas, lai kopīgi 
pilnveidotu/uzlabotu klases un/vai klašu grupas 
sniegumu. Skolotāji zina, kādu profesionālo atbalstu 
viņi var saņemt skolā un izmanto šo iespēju. Vienu 
reizi mēnesī notiek skolotāju metodiskās 
sanāksmes, kurās skolotāji dalās labās prakses 
piemēros. Skolā strādā IT mentors. 

MK un sadarbības grupu 
dokumentācija (reģistrācijas 
lapas, izpētes rezultāti,  rezultātu 
analīze utt.), darba līgums. 
Sarunu piezīmes.

2021. - 2022.
gads

Direktors, vadības komanda, MK 
vadītāji, mācību priekšmetu/kursu 
skolotāji.

Pilnveidot un optimizēt vadības 
komandas darbu.

Vadības komandas locekļiem ir noteikta optimāla 
darba slodze, lai organizētu, vadītu un pāarraudzītu. 
Vadības komandas locekļu starpā ir precīzi definēti 
pienākumi, atbildība un sasniedzamie rezultāti. 
Skolas vadības komanda pieņem datos balstītus 
lēmumus, iesaistot dibinātāju, skolotājus, vecākus 
un skolēnus (katru mēnesi notiek skolas vadības un 
Skolēnu parlamenta tikšanās).

Vadības komandas locekļu 
tarifikācija, amatu apraksti, 
vadības komandas 
dokumentācija.

2022./2023.m.g. Direktors, vadības komanda.
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Aktivizēt sadarbību ar vietējo 
kopienu.

Ir konkrēti sadarbības piemēri starp skolu un 
Latgales kultūrvēstures muzeju, Rēzeknes pilsētas 
bibliotēku, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centru "Zeimuļs" u.c. Kopā ar dibinātāju- Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmiju un tās struktūrvienībām ir 
izveidots un īstenots nodarbību cikls skolēnu 
vecākiem par audzināšanas jautājumiem.

Dokumentācija par īstenotajiem 
pasākumiem. Dokumentācija par 
vecāku piedalīšanos skolas 
aktivitātēs.

2021./2022.m.g. 
2022./2023.m,g.

Izglītības metodiķe audzināšanas 
jomā, vadības komanda, 
sadarbības partneru pārstāvji.

Veicināt mērķtiecīgu sadarbību ar 
citām reģiona un valsts skolām.

Skola organizē: (I) atklāto STEM zinātniskās 
pētniecības darbu konferenci reģiona skolēniem; (II) 
vācu valodas dienas reģiona skolēniem; atklāto 
angļu valodas olimpiādi Rēzeknes novada 8. - 9.
klašu skolēniem. 

Dokumentācija par sadarbību 
(pasākumu nolikumi, dalībnieku 
reģistrācijas lapas, protokoli). 
Konferences rakstu e-izdevums.

2021. - 2024.
gads

Izglītības metodiķis mācību un 
metodiskajā darbā, MK vadītāji.

Direktors A.Vilkaste
Rēzeknē, 28.10.2021.

SASKAŅOTS Skolas padomes 
sēdē 2021.gada 28.oktobrī, 
protokols Nr.3


