
Pielikums Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 2020. – 2023. gada attīstības plānam 

2021./2022.mācību gada darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti  

Mērķis p.k. Prioritāte Sasniedzamais rezultāts Atbildīgie Resursi Termiņi  

Mērķis Nr. 

1, 

ģimnāzija 

Ģimnāzijas metodiskais darbs sistemātiski 

orientēts uz starpdisciplināru izglītības 

programmu mērķu sasniegšanu un / vai 

integrējot svešvalodas mācību satura apguvē 

Katrs ģimnāzijas pedagogs individuālā 

līmenī katru mācību gadu īsteno vismaz 

1 starpdisciplināru vai mācību satura un 

svešvalodu integrētu projektu 

Direktora vietnieks 

metodiskajā darbā, 

mācību jomu 

koordinatori 

Metodiskais un 

plānošanas darbs 

2022.gada 

maijs 

Mērķis Nr. 

2, direktors 

Izveidota jauno 

darbinieku mentoringa sistēma  

Ar izvēlēto metodiku iepazīstināti 

ģimnāzijas visu metodisko jomu 

koordinatori. 2 jaunie kolēģi 

pilotprojektā izmēģinājuši mentora 

atbalstu pēc jaunās metodikas 

Direktors, 

direktora vietnieks 

metodiskajā darbā 

Konsultants, 

ārpakalpojums 

2022.gada 

jūnijs 

Mērķis Nr. 3, 

ģimnāzija 

Organizēta ikgadējā pieredzes apmaiņa ar 

vismaz 2 citām izglītības iestādēm saskaņā ar 

ģimnāzijas darbības prioritātēm  

Notikuši 2 pasākumi, vismaz 1 – labās 

prakses pieredzes apmaiņa, iesaistot citu 

skolu pedagogus 

Direktora vietnieks, 

izglītības metodiķis 

Metodiskais un 

plānošanas darbs 

2021.gada 

decembris, 

2022.gada 

maijs 

Mērķis Nr. 4, 

ģimnāzija 

Mācību priekšmeta skolotāji aktīvi iesaistījušies 

audzināšanas darba prioritāšu sasniegšanā  

Katrā mācību priekšmetā ir noticis 1 

pasākums, kas saistāms ar ģimnāzijas 

audzināšanas prioritātēm 

Katrs mācību 

priekšmeta skolotājs 

Metodiskais un 

plānošanas darbs 

mācību gads 

Mērķis Nr. 5, 

ģimnāzija 

Ģimnāzijā izveidota integrēta zinātniskās 

pētniecības un kursa “Projekta darbs” sistēma 

Noticis 1 ievadseminārs un 1 kursa satura 

izvērtēšanas seminārs iesaistītajiem 

pedagogiem. Sistēma zināma visiem 

ģimnāzijas pedagogiem, kas mācību 

programmā īsteno padziļinātos kursus 

Direktora vietnieks 

metodiskajā darbā, 

mācību jomu 

koordinatori 

Metodiskais un 

plānošanas darbs 

2021.gada 

augusts, 

2022.gada 

aprīlis 

Mērķis Nr. 6, 

ģimnāzija 

Izglītības process īstenots saskaņā ar ģimnāzijas 

izglītojamā profilā un ģimnāzijas vērtībās 

balstītām idejām un karjeras attīstības plānu 

Visi klašu audzinātāji pārrunājuši ar 

skolēniem ģimnāzijas izglītojamā profilu. 

Visi skolēni mācību gada izskaņā veic 

argumentētu pašvērtējumu par atbilstību 

izglītojamā profilā definētajiem kritērijiem 

un sasniegto karjeras plānošanā 

Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā, 

klašu audzinātāji, 

karjeras konsultants 

Metodiskais un 

plānošanas darbs 

2022.gada 

maijs 

Mērķis Nr. 7, 

direktors 

Ģimnāzijas darba plānošana notiek saskaņā ar 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs, Sporta 

politikas pamatnostādnēs un Kultūrpolitikas 

pamatnostādnēs ietvertajām prioritātēm 

Ģimnāzijas izvirzītie mērķi saskaņoti ar 

minētajiem plānošanas dokumentiem, 

noticis vismaz 1 tematisks darbseminārs 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 

Direktors Normatīvo 

dokumentu bāze 

2022.gada 

maijs 

Mērķis Nr. 8 

direktors 

Sadarbībā ar dibinātāju, tupināta ģimnāzijas 

fiziskās vides atjaunošanas programma 

Izveidots 3 gadu plāns nepieciešamajiem 

uzlabojumiem; uzsākta ģimnāzijas 

koplietošanas telpu (t.s., sanitāro telpu) 

kapitāla renovācija 

Direktors, direktora 

vietnieks 

admin.saimn. darbā  

ESF, Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

2022.gada 

maijs 

 


