
Skolas misija:  

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības nodroši-
nāšana un personības izaugsmes veicināšana. 

 

Īstenotās izglītības programmas: 

• Pamatizglītības mazākumtautību programma  

• Speciālā pamatizglītības mazākumtautību  

 programma izglītojamajiem ar mācīšanās  

 traucējumiem 

• Vispārējas vidējās izglītības programma 

Vidusskolā tiek piedāvāti „grozi”: 

• Matemātika un IKT 

• Medicīna, uzturzinātne un vides zinātnes 

• Kultūra un radoša pašizpausme 

• Politika, jurisprudence un sociālās zinātnes 

• Filoloģija, tulkošana, vēsture 

• Filoloģija un kultūras pašizpausme 
 

Jauniešiem vidusskolas posmā ir iespēja apgūt  
Valsts aizsardzības mācību (VAM) kursu,  
aptverot četras mācību jomas: 

• Valstiskā audzināšana  

• Dzīves skola 

• Fiziskā sagatavotība 

• Militārā sagatavotība 
 

Izglītojamo pašpārvalde (IzP): 

• Skolas pasākumu rīkošana 

• Piedalīšanās pilsētas pasākumos 

• Iniciatīvu projektu īstenošana 

• Piedalīšanās starptautiskajos projektos 

• Sporta spēles “Winter cup” organizešana 

• Sadarbība ar skolām no Lietuvas un Igaunijas  

• Sadarbība ar pilsētas skolām 

 
Atbalsta personāls: 

• Karjeras konsultants 

• Sociālais pedagogs 

• Logopēds 

• Psihologs 

• Veselības speciālists 

• Speciālais pedagogs 

• Pedagoga palīgs 

Renovētas telpas ar mūsdienīgu kabinetu 

aprīkojumu 

Multifunkcionāls sporta komplekss (divas 

sporta zāles, stadions, trenažieru zāle) 
 

Kontaktinformācija: 

Adrese: Dārzu iela 17 

Tālruņi: +371 64622643, +371 64607980 

Mājas lapa: www.rez2vsk.lv 

E-pasts: rez2vsk@rezekne.lv 

Darbs ar talantīgiem skolēniem:  
individuālas nodarbības, gatavošanās olimpiādēm un               

konkursiem. Katru gadu mūsu skolēniem ir godalgotas              

vietas gan pilsētas, gan Latgales, gan Valsts olimpiādēs un  

konkursos 
 

Interešu programmas un fakultatīvas nodarbības: 

• Vokālais ansamblis (2.kl.) 

• Vācu valoda (1.-9.kl.) 

• Teātra māksla franču valodā (10.-12.kl) 

• Apkārtējās pasaules iepazīšana caur origami tehniku 

 (3.kl.) 

• Horeogrāfijas elementi krievu tautas tradīcijās 

 (1.,2., 8.-10.kl.) 

• Tematiskās dejas (1.– 4.kl.) 

• Atlētiskā vingrošana (10.-12.kl.) 

• Korekcijas vingrošana (1.-4.kl.) 

• Komandu sporta veidi (7.-12.kl.) 

• Skatuves runa (1.-12.kl.) 

• Teātra studija „Fenikss” (5.-8., 9.-11.kl.) 
 

Piedalīšanās projektos: 

• ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību  

      pārtraukšanas samazināšanai”  

• ESF projekts „Atbalsts izglītojamo  

       individuālo kompetenču attīstībai”  

• Programma „Latvijas skolas soma” 

• Skolotāju profesionālās pilnveides kursi  programmas 

„Erasmus +” ietvaros 

Sagatavošanas nodarbības topošajiem  

pirmklasniekiem: 

• Jautrā matemātika 

• Glītrakstīšana  

• Latviešu valoda 

• Angļu valoda 

• Pasaule mums apkārt 

Tā var būt tava skola -  

pievienojies mums! 


