Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
Galvenie uzdevumi 2018./19. m. g.
1.Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas.
• Izveidot un publiski apspriest mācību priekšmetu un stundu plānu projektus un nepieciešamo mācību
priekšmetu programmas , darbam ar 01.09. 2020.
2. Mācīšana un mācīšanās (Mācīšanas kvalitāte ; Mācīšanās kvalitāte ;Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa)
•

•
•
•

Pedagogu sadarbība mācīšanās grupās ar kopēju tēmu “Pedagogu darbība mācību stundā, īstenojot
sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saikni”.
Pilnveidot un apstiprināt fakultatīvo nodarbību programmas ( fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules
vēsture, informātika, astronomija, angļu valoda).
Īstenot kultūrizglītības projektu un iniciatīvu ,,Latvijas skolas soma", kas veicina izglītības kvalitāti.
Veicināt mobilo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanā, balstoties uz skolotāju savstarpējo
sadarbību, dalīšanos pieredzē.

3. Izglītojamo sasniegumi
( Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ;Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos )
• 9. klases pārbaudes darbu rezultāts – 80% un >
• 12.klases CE un VP darbu sasniegumu līmeņi –
matemātika, fizika - 70 % ; latviešu valoda , ekonomika, informātika – 75%; bioloģija, ķīmija – 80%;
4. Atbalsts izglītojamajiem (Psiholoģiskais un sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana
(drošība un darba aizsardzība) ;Atbalsts personības veidošanā ;Atbalsts karjeras izglītībā ;Atbalsts mācību darba
diferenciācijai ; Sadarbība ar izglītojamā ģimeni. )
•

•
•

Ieviest karjeras izglītības programmu ģimnāzijā piedaloties ESF projektā ,, Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" . Iesaistīt vecākus līdzdarbībai karjeras stundās un profesiju darbnīcās. .
Veidot un realizēt sistēmisku pilsoniskās audzināšanas procesu, veicinot izglītojamo sadarbību, līdzatbildību,
pašiniciatīvu.
Veicināt skolotāju mācību materiālu, tajā skaitā arī digitālo, pieejamību Moodle vidē.

5. Iestādes vide (Mikroklimats ;Fiziskā vide )
• Ģimnāzijas 100 gadu plāna izstrāde un īstenošana, kurā iesaistās VISI .
• Edurio aptaujas organizēšana 7.,10.,9.,12.klasēm- nodrošinot atgriezenisko saiti , kas ved uz rīcībudarbības pilnveidi .
• Izveidot 2 modernas ķīmijas, 2 bioloģijas 2 IT laboratorijas un 2 svešvalodu kabinetus 4. stāvā.
• Pozitīvās savstarpējās saskarsmes veicināšana .
6. Iestādes resursi (Iekārtas un materiāltehniskie resursi ;Personālresursi )
•

•

Paplašināt e-mācīšanās vides Moodle, e- Zvaigzne , Letonika Somas.lv, uzdevumi.lv, letonica.lv izmantošanu
skolēniem, skolotājiem .
Rosināt pielietot viedierīces mācību procesā, izmantojot skolā pieejamo WIFI pārklājumu.

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana (Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības
plānošana ; Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ;Iestādes sadarbība ar citām institūcijām )
•
•
•

Pilnvērtīga sagatavošanās ģimnāzijas ārējās kvalitātes novērtēšanas procesam .
Pārvaldes darbā dokumentu WEB un E- paraksta ieviešana .
Izveidot komisiju, kas apzina iespējas un draudus iesaistoties Starptautiskajā Bakalaurāta izglītības
programmā.
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