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1. Misija 

Personības līdzsvarota attīstība

2. Vērtības
Līdzatbildība, attīstība, cieņa

3. Vīzija par izglītojamiem
Motivēti, zinātkāri, radoši, kritiski domājoši, līdzatbildīgi, ar piederības sajūtu Rīgas Juglas 
vidusskolai



4. Prioritātes
Joma 2022./2023.m.g. 2023./2024.m.g. 2024./2025.m.g. 

Prioritāte
Atbalsts darbam ar talantīgajiem izglītojamajiem

Atbilstība 
mērķiem

kritērijs:
Kompetence
s un 
sasniegumi

Rīcības virziens:
Pētniecības projektu īstenošana 
un  izglītojamo zinātniski 
pētnieciskā darba prasmju 
nostiprināšana 

(direktora vietnieki izglītības 
jomā)
(mācību priekšmetu pedagogi, 
direktora vietnieks, jomu 
koordinatori)

Sasniedzamie rezultāti:
Tiek izveidota vienota pieeja 
darbam ar talantīgajiem 
izglītojamajiem

Rīcības virziens: 
Tiek strādāts pie ZPD 
rakstīšanas 11. klasē
Organizēta pētnieciskā 
darbība pamatskolas 
vidējā posmā
(direktora vietnieks 
izglītības jomā, mācību 
priekšmetu skolotāji)

Sasniedzamie rezultāti:
11. klases izglītojamie 
aizstāv Zinātniski 
pētniecisko darbu teorijas 
daļu
skolas konferencē
Radošo darbu izstrāde 
dažādos mācību 
priekšmetos

Rīcības virziens: 
Pētniecisko darbu 
pilnveide
(mācību priekšmetu 
pedagogi, direktora 
vietnieks izglītības 
jomā)

Sasniedzamie rezultāti:
Izglītojamo talantīgāko 
darbu izvirzīšana  Rīgas 
reģiona Zinātniski 
pētniecisko darbu 
konferencē

Karjeras izglītības mērķtiecīgas sistēmas izveideAtbilstība 
mērķiem

kritērijs:
Izglītības 

Rīcības virziens: 
Karjeras izglītības mērķu 
definēšana, sasniedzamā 
rezultāta formulēšana, 

Rīcības virziens: 
Karjeras izglītības 
programmas aprobēšana
Sasniedzamo rezultātu 

Rīcības virziens:
Programmas “Līderis 
manī”
un karjeras izglītības 



turpināšana 
un 
nodarbinātīb
a

programmas izveide
(karjeras pedagogi, vadības 
komanda, klašu audzinātāji)

Sasniedzamais rezultāts:
Tiek izveidota karjeras izglītības 
sistēma visās vecumposma 
grupās.

korekcija
(karjeras pedagogi, 
vadības komanda

Sasniedzamais rezultāts: 
Karjeras izglītības 
procesu iesaiste mācību 
un audzināšanas darbā

sasaiste 
(pedagogi, Līdera 
ieviešanas komanda, 
karjeras pedagogi)

Sasniedzamais 
rezultāts:
Starpdisciplināri 
projekti katrai klašu 
grupai

Jaunā mācību satura ieviešana, stiprinot pedagogu regulāru sadarbību mācību 
priekšmetu programmu īstenošanā un metodiskajā darbā

Mācīšana un 
mācīšanās

kritērijs: 
Izglītības 
programmu 
īstenošana

Rīcības virziens:
Skolas  pedagogu regulāra 
sadarbība mācību priekšmetu 
programmu īstenošanā un 
metodiskajā darbā un veidojot 
vienotu organizatorisko, 
didaktisko un metodisko pieeju 
visā skolā 
(mācību priekšmetu pedagogi, 
jomu koordinatori un direktora 
vietnieks izglītības jomā, kas 
atbild par metodisko darbu)

Sasniedzamie rezultāti:
Ir aprobētas visas mācību 
priekšmetu paraugprogrammas, 
apzinātas to stiprās puses, 
trūkumi un nepieciešamās 
korekcijas

Rīcības virziens:
Skolas pedagogu 
aprobēto mācību 
priekšmetu programmu 
ieviešana un pilnveide

 (pedagogi, jomu 
koordinatori, direktora 
vietnieki izglītības jomā )

Sasniedzamie rezultāti:
Mācību gada laikā ir 
izstrādātas un 
sagatavotas saskaņošanai 
Rīgas Juglas vidusskolas 
pedagogu mācību  
priekšmetu programmas

Rīcības virziens
Darba procesā tiek 
strādāts ar Rīgas Juglas 
vidusskolas 
izstrādātajām mācību 
programmām

(pedagogi jomu 
koordinatori, direktora 
vietnieki izglītības 
jomā)

Sasniedzamie rezultāti:
Izstrādātās mācību 
programmas aprobācija

Iekļaujoša 
vide

Izglītības iestādes materiāltehnisko resursu, telpu un apkārtējās teritorijas 
sakārtošana



kritērijs:
Infrastruktū
ra un resursi

Rīcības virziens:
IT materiāltehnisko resursu 
sistematizācija,  stratēģijas 
izveide
Informācijas tehnoloģiju 
pieejamības apzināšana
(direktora vietnieks izglītības 
jomā)

Sasniedzamie rezultāti:
Mājas lapas atjaunošana
(direktora vietnieks izglītības 
jomā)

Rīcības virziens:
Sadarbībā ar dibinātāju 
izveidot drošu vidi 
piekļūšanai pie Malienas 
ielas ēkas
(direktora vietnieks 
administratīvi  
saimnieciskajos 
jautājumos, saimniecības 
pārziņi)

Sasniedzamie rezultāti:
Visās Rīgas Juglas 
vidusskolas ēkās tiek 
izveidota saprotama, 
mūsdienu prasībām 
atbilstoša loģistikas 
sistēma

Rīcības virziens:
Kvēles ielas ēkas 
bibliotēkas izveide un 
atjaunošana
(direktora vietnieki 
izglītības jomā , 
bibliotekāri, direktora 
vietnieks administratīvi 
saimnieciskajos 
jautājumos)
Darba vides uzlabošana 
skolas ēkās
(administrācija)

Sasniedzamais 
rezultāts:
Labiekārtota skolas 
vide

                                                            

Audzināšanas darba prioritātes
.

o Veiksmīgas pašvadītas mācīšanās iemaņu veidošana.
o Pārmaiņu procesa “Līderis manī” principu integrēšana mācību priekšmetos un kritiski 

domājošas personības izaugsmē.
o Pilsoniskās līdzatbildības veidošana, iesaistot izglītojamos jēgpilnā un mērķtiecīgā procesā.

Skolas direktore Helēna Vilkosta


