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1. Skolas misija, vīzija, vērtības 

1.1. Skolas misija 
  

 Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana. 

 

1.2. Skolas vīzija  
 

  

1.3. Skolas vērtības 
 

 

 

 

 

 

C
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Ņ
A

 

ATBILDĪBA 

SADARBĪBA 

RADOŠUMS 
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2. Skolas attīstības prioritātes 2020. – 2023.gadam  
 

 

 

Prioritāte 2020./2021.māc.gads 2021./2022.māc.gads 2022./2023.māc.gads 

Mūsdienīgs, kvalitatīvs, uz kompetenču attīstīšanu 

orientēts izglītības piedāvājums.  
x x x 

Augsti kvalificēti, kompetenti, uz izcilību orientēti 

pedagogi. 
x x x 

Rēzeknes 2.vidusskolas atpazīstamības, piederības un 

izcilības sekmēšana, akcentējot vidusskolas tēla 

popularizēšanu, skolēnu pozitīvu izaugsmes dinamiku un 

sadarbību ar dažādām institūcijām. 

x x x 
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3. Skolas attīstības plāna īstenošana 2020. – 2023. gadā.  
 

Mācību gads 2020./2021. – 2022./2023.māc. gads 

Prioritāte Mūsdienīgs, kvalitatīvs, uz kompetenču attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums.  

Mērķis 

1. Organizēt mācību procesu, balstoties uz kompetenču pieejas principiem. 

2. Sekmēt vērtīborientētu audzināšanas un mācību procesu, vērstu uz sadarbības prasmju attīstību. 

3. Pakāpeniski mainīt mācīšanas un mācīšanās pieeju, izmantojot jauno mācību saturu, mācību programmas un materiālus, akcentējot 

21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. 

4. Izmantot izglītošanas procesā mūsdienīgus mācību un digitālos līdzekļus, pilnveidojot skolēnu lietpratības un caurviju prasmes. 

5. Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesu, uzlabojot skolēnu, skolotāju, vecāku savstarpējo sadarbību. 

6. Atbalstīt pedagogu sadarbību kā efektīvu mācīšanās formu. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Mācību grāmatas un mācību līdzekļi atbilst standarta prasībām;  

• Pilnveidotas licencētas vidējās izglītības programmas atbilstoši skolas un sabiedrības aktualitātēm; 

• Notikusi jaunā mācību satura izskaidrošana vecākiem; 

• Notikusi ārējo ekspertu piesaiste jaunā mācību satura ieviešanas procesa veiksmīgai norisei; 

• VPD rezultāti secina, ka skolēnu zināšanu un prasmju līmenis atbilst standartu prasībām; 

• Pedagogi aktīvi sadarbojās, realizējot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu prasības; 

• Notikusi skolēnu, skolotāju un vecāku aptauja. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības 

satura ieviešanu: 

2020./2021.māc gadā – ieviešam jauno mācību saturu 1., 4., 

7. un 10.klasēs; 

2021./2022.māc.gadā – ieviešam jauno mācību saturu 1.-2., 

4.-5., 7.-8. un 10.-11.klasēs; 

2022./2023.māc.gadā – ieviešam jauno mācību saturu visā 

skolā. 

Metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā 
Skolas pedagogi; 

Skola2030 materiāli 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Mācību priekšmetu programmu īstenošana atbilstoši 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības jauniem 

standartiem 

Direktora vietnieki, 

metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību gada laikā Skolas pedagogi 

Direktors. 

Direktora vietnieki  

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Izmantojamo digitālo mācību materiālu, metodisko līdzekļu 

un mācību grāmatu atbilstības izglītības programmu prasībām 

un realizācijai izvērtēšana un plānošana 

Direktora vietnieki, 

bibliotekāre  
Mācību gada laikā 

uzdevumi.lv, soma.lv 

utt. 
Direktora vietnieki  
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Pēctecīga un daudzveidīga audzināšanas procesa 

organizēšana mācību stundās, klašu stundās, starpbrīžos, 

interešu izglītības programmu nodarbībās, skolas pasākumos, 

projektos. 

Direktora vietnieki, 

skolas pedagogi 
Mācību gada laikā Skolas pedagogi 

Direktora vietnieki  

izglītības un 

audzināšanas jomā 

VPD rezultātu izvērtēšana. 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, MK vadītāji, 

direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Katra mācību gada  

II semestrī 
 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

vispārējās izglītības satura, pieejas mācībām un 

vērtībizglītības skaidrošana skolēnu vecākiem. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Katra mācību gada 

sākumā (septembrī – 

oktobrī) 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Direktors. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Metodiskās palīdzības sniegšana skolotājiem pamatizglītības 

un vidējās izglītības programmu realizācijā un reformas 

ieviešanas gaitā. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Mācību gada laikā (pēc 

nepieciešamības) 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Direktors. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Ārējo ekspertu piesaiste jaunā mācību satura ieviešanas 

procesā, refleksijas sniegšana. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Mācību gada laikā 

IZM, VISC u.c. 

institūciju ekspertu 

piesaiste 

Direktors. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Licencētas vidējās izglītības programmas pilnveidošana 

atbilstoši skolas un sabiedrības aktualitātēm (izvēles grozu 

izstrādāšana, realizācijas izvērtēšana un akceptēšana). 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Katra mācību gada beigās 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Direktors. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Aptaujas skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Katra mācību gadā 
Google diska 

veidlapas 

Direktors. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Mācību stundu savstarpēja vērošana un refleksijas sniegšana. 

Atbalsta personāla piesaiste mācību stundu vērošanai, lai 

palīdzētu pedagogiem apzināt izglītojamo atbalsta vajadzības. 

Direktora vietnieki, 

metodisko komisiju 

vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi, 

atbalsta personāls 

Mācību gada laikā Skolas pedagogi 

Direktora vietnieki  

izglītības un 

audzināšanas jomā 
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Mācību gads 2020./2021.māc.gads, 2021./2022.māc.gads, 2022./2023.māc.gads 

Prioritāte Augsti kvalificēti, kompetenti, uz izcilību orientēti pedagogi. 

Mērķis 

1. Skolas pedagogu digitālas prasmes attīstība. 

2. Skolas pedagogu motivēšana savas profesionālas kvalifikācijas paaugstināšanā. 

3. Dažādu mācību priekšmetu augsti kvalificētu, kompetentu, uz izcilību orientētu pedagogu piesaiste darbam skolā. 

4. Skolas pedagogu un atbalsta personāla saskaņota darbība, atbalstot izglītojamos mācību un audzināšanas procesā, to 

starp veicot diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju. 

Novērtēšanas kritēriji 

 Pedagogi aktīvi izmanto iespējas piedalīties konferencēs, kursos, vebināros, semināros un citos profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos; 

 Pedagogi sekmīgi pabeidza kursus par digitālām prasmēm; 

 Skolā ir pietiekams kvalificētu un kompetentu mācību priekšmetu pedagogu skaits; 

 Skolas pedagogi un atbalsta personāls sadarbojās, atbalstot izglītojamos mācību un audzināšanas procesā, pievēršot 

uzmanību gan talantīgiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Pēc iespējām atbalstīt skolotāju piedalīšanos 

tālākizglītības kursos un profesionālās pilnveides 

pasākumos. 

Direktors, direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā, 

personāla inspektore 

Mācību gada laikā 

Direktora vietnieki 

izglītības un audzināšanas 

jomā, IZM, VISC u.c. 

Direktors, direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 

Dažādu tālākizglītības kursu un profesionālās pilnveides 

pasākumu piedāvājums. 

Direktora vietnieks 

izglītības jomā, 

personāla inspektore 

Mācību gada laikā 
Mācību centru, augstskolu, 

IZM, VISC piedāvājumi 

Direktors. Direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 

Skolas pedagogu piesaiste kursiem par digitālām 

prasmēm. 

Direktors, direktora 

vietnieks izglītības 

jomā 

2020./2021.māc.gadā 
Mācību centru piedāvājumi  

 (materiāli un lektori) 

Direktors, direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 

Skolas mācību priekšmetu pedagogu pieprasījuma 

izvērtēšana; jaunu kvalificētu un kompetentu mācību 

priekšmetu pedagogu piesaiste darbam skolā. 

Direktors, direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 

2020./2021.- 

2021./2022.māc.g. 
 

Direktors, direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 

Atbalsta personāla piesaistīšana mācību stundu vērošanā 

un izvērtēšanā, dažādu situāciju risināšanā. 

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Mācību gada laikā Skolas pedagogi 

Direktors. Direktora 

vietnieki izglītības un 

audzināšanas jomā 
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Mācību gads 2020./2021.māc.gads, 2021./2022.māc.gads, 2022./2023.māc.gads 

Prioritāte 
Rēzeknes 2.vidusskolas atpazīstamības, piederības un izcilības sekmēšana, akcentējot vidusskolas tēla 

popularizēšanu, skolēnu pozitīvu izaugsmes dinamiku un sadarbību ar dažādām institūcijām. 

Mērķis 
1. Skolas pozitīvā tēla uzturēšana sabiedrībā, tradīcijas bagātinot ar inovācijām. 

2. Sekmēt pozitīvu skolēnu izaugsmes dinamiku, akcentējot skolēncentrētu, vērtīborientētu un digitālajās pratībās balstītu mācību 

procesu un darbu ar talantīgajiem skolēniem. 

Novērtēšanas kritēriji 

• Realizēts projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 

• Realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

• Realizēts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

• Realizēta programma “Latvijas Skolas soma”. 

• Realizēts projekts “PuMPuRS”. 

• Realizēti dažādi Izglītojamo pašpārvaldes pasākumi un projekti. 

• Notikuši karjeras atbalsta pasākumi. 

• Notiek Valsts aizsardzības mācības programmas realizēšana vidusskolā. 

• Notiek dalība novada, starpnovadu un valsts organizētos pasākumos, audzināšanas, interešu izglītības un mācību darbā. 

• Skolēnu vairākumam ir pozitīva izaugsmes dinamika. 

 

Darbības Atbildīgais Laiks Resursi 
Kontrole un 

pārraudzība 

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sekmīga 

realizēšana. 

Direktora vietnieki, 

metodisko komisiju 

vadītāji, mācību priekšmetu 

pedagogi 

2020./2021.māc.g. – 

2022./2023.māc.g. 

Skolas pedagogi, 

Skola2030 

Direktors, direktora 

vietnieks izglītības un 

audzināšanas jomā 

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” sekmīga realizēšana. 
S.Meiere 

Projekta realizēšanas 

laikā 

Projekta finansējums; 

skolas pedagogi  

Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” sekmīga realizēšana. 
Karjeras konsultants  

2020./2021.māc.g. – 

2021./2022.māc g. 

Projekta finansējums; 

skolas pedagogi 
Direktors 

Programmas “Latvijas Skolas soma” sekmīga 

realizēšana. 
M.Smirnova 

Programmas 

realizēšanas laikā 
Programmas finansējums 

Direktors. Direktora 

vietnieks audzināšanas 

jomā 

Projekta “PuMPuRS” sekmīga realizēšana. J.Narica 
Projekta realizēšanas 

laikā 

Projekta finansējums; 

skolas pedagogi 
Direktors 

Karjeras atbalsta pasākumu organizēšana. Karjeras konsultants 
Mācību gada laikā 

atbilstoši plānam 

Projekta finansējums, 

lektori 

Direktora vietnieks 

audzināšanas jomā 

Valsts aizsardzības mācības programmas realizēšana Direktora vietnieks Mācību gada laikā Aizsardzības ministrija Direktora vietnieks 
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vidusskolā. izglītības jomā izglītības jomā 

Piedalīšanās novada, starpnovadu un valsts organizētos 

pasākumos, audzināšanas, interešu izglītības un mācību 

darbā. 

Mācību priekšmetu, 

interešu izglītības pedagogi 
Mācību gada laikā 

Skolas izglītojamie un 

pedagogi  

Direktora vietnieki 

izglītības un 

audzināšanas jomā 

Dažādu Izglītojamo pašpārvaldes pasākumu un projektu 

realizēšana. 
M.Smirnova Mācību gada laikā 

Izglītojamo pašpārvaldes 

dalībnieki, Rēzeknes 

pilsētas Dome, ARPC 

“Zeimuļs” 

Direktors. 

Izmantot skolas mājas lapas (www.r2vsk.lv un facebook 

mājas lapa) skolas tradīciju un pasākumu 

popularizēšanai. 

Direktora vietnieki 

izglītības un audzināšanas 

jomā, direktora vietnieks 

informātikas jautājumos 

Mācību gada laikā  
Direktors. Direktora 

vietnieki 

Skolēnu izaugsmes dinamikas izvērtēšana 
Direktora vietnieks 

izglītības jomā 

Katra mācību gada 

beigās 
 

Direktors. Direktora 

vietnieks izglītības 

jomā 

http://www.r2vsk.lv/
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4. Papildinājumi (ideju krātuve) 
 

Saturs Piezīmes 

Skolas pedagogu svešvalodu līmeņa paaugstināšana jēgpilnākai piedalīšanai dažādos projektos 

 

 

 

Īpaša uzmanība skolēnu pozitīvai dinamikai  

 

 

 

Skolēnu  patstāvīgā mācību darba prasmju pilnveidošana 
 

 

 

Karjeras izglītības iespējas skolēna personības izaugsmē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


