
Rīgas 40.vidusskolas  

attīstības plāns 2020-2023.gadam 
 

Skolas vīzija (kādi mēs vēlamies būt):  

Skola, kur mācāmies, sadarbojamies un esam veiksmīgi kopā kā individualitātes 

 

Skolas misija (ko mēs darām, lai par tādiem kļūtu): 

Izglītojamo, vecāku un pedagogu sadarbība, lai līdzsvaroti attīstītu katra skolēna spējas 

un talantus drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē 

 

Vērtības (kas mēs esam): drošība, cieņa, atbildība, sadarbība, radošums 

 

Prioritāte 

Caurviju prasmēs balstīta 

mācību stunda ikviena 

skolēna vajadzībām 

Pozitīvas uzvedības 

veicināšana, balstoties uz skolas 

vērtībām 

Mācību vides 

labiekārtošana 

Mērķis 

Veidot mācību stundu 

balstoties caurviju 

prasmēs, ievērojot 

diferencētu pieeju 

Panākt skolas kopienas (SK) 

(skolēnu, vecāku, pedagogu, 

darbinieku) vienošanās par 

atbalstu pozitīvai uzvedībai 

(APU) 

Labiekārtot mācību, 

audzināšanas un darba 

vidi 

Novērtēšanas 

kritēriji 
 Skolotājiem ir vienota 

izpratne par caurviju 

prasmēm, diferencētu 

pieeju 

 Skolotāji vienojās par 

caurviju prasmju 

pārnesi dažādu 

priekšmetu stundās un 

savstarpēji veicina to 

 Izveidota stundas 

plānošanas/ vērošanas 

lapa ar mērķi novērot 

sasniedzamos 

rezultātus caurviju 

prasmēs, diferencētā 

pieejā  

 Pedagogi plāno mācību 

stundas, vada tās un 

reflektē par tām 

 Pedagogi sadarbojas, 

mācību stundu 

plānošanā, vadīšanā, 

atgriezeniskās saites 

sniegšanā 

 Pedagogi dalās 

pieredzē 

 Skolas kopiena saņēma 

izsmeļošu informāciju par 

sociāli emocionālo 

audzināšanu (SEA) un APU 

 SK vienojās par to, ka no 

skolēniem ir sagaidāma 

pozitīvā uzvedība, kas 

balstās trīs pamatvērtībās – 

drošībā, atbildībā, cieņā 

 Visa SK piedalās skaidru un 

nepārprotamu pozitīvu 

noteikumu veidošanā, kur 

nosaukta vēlamā uzvedība 

 Visiem SK ir zināmas sekas 

par noteikumu neievērošanu 

 Skolā visi skolēni apgūst, ko 

nozīmē pozitīva uzvedība un 

kādu uzvedību sagaida no 

skolēniem skolā 

 Skolotāji izmanto tiešās 

mācīšanās metodi, kurā 

skolēni apgūst pozitīvās 

uzvedības modeļus 

 SK vienojas par konkrētu 

risinājumu problemātiskas 

uzvedības gadījumos un arī 

uzvedības pārraudzību gan 

stundu laikā, gan 

ārpusstundu laikā 

 Pilnveidots un 

atjaunots IT 

nodrošinājums abās 

ēkās 

 Mūsdienīgi aprīkoti 

dizaina un tehnoloģiju 

kabineti abās ēkās 

 Uzsākta aktu zāles 

Tērbatas ielā 

renovācija 

 Nodrošināta 

sabiedrībai pieeja 

skolas A.Ķeniņa un A. 

Rūmanes - Ķeniņas 

memoriālajam 

muzejam 

 


