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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums
Rīgas Franču licejs (turpmāk – Licejs) dibināts 1921.gada septembrī. Jau no pirmās
pastāvēšanas dienas Liceju uzskata par mācību iestādi, kurā iespējams iegūt teicamu izglītību,
jo tajā valda radoša gaisotne, disciplīna, prasīgums, skolotāju profesionalitāte un atbildība.
Mainoties politiskajai situācijai, 1940.gada 26.septembrī Licejs tika pārdēvēts par Anrī
Barbisa 11.vidusskolu. 1990.gada 10.jūnijā Licejs atguva ne tikai vēsturisko nosaukumu, bet
arī mācību un audzināšanas darbā centās atjaunot un pilnveidot Liceja tradīcijas.
Licejs ir vienīgā skola Latvijā, kurā tiek piedāvāta iespēja padziļināti apgūt franču
valodu visos skolas izglītības posmos, sākot no pirmās klases.
Mainoties sabiedrības akcentiem – valodu apguves nozīmībai, ir palielinājies to skolēnu
skaits, kuri izsaka vēlmi mācīties franču valodu. Četru gadu laikā izglītojamo skaits ir
pieaudzis.
Gads
Skolēnu skaits

2014. gads
780

2015. gads
820

2016. gads
898

2017. gads
972

Licejā mācās bērni no skolas mikrorajona, Rīgas pilsētas, kā arī citiem novadiem. 961
izglītojamais jeb 98% ir latvieši, 13 izglītojamie jeb 3% - citas tautības.
Liceja 1. – 2. klasē izglītojamie mācās 4 paralēlās klasēs, 3. – 8. un 10. – 11.klasē mācās
3 paralēlās klasēs, 9.un 12. klasē – 2 paralēlās klasēs. Mācību darbs tiek organizēts divās
maiņās. Izglītojamo skaits, kas mācās liceja 1. - 4.klasē, 5. - 9.klasē un 10. - 12.klasē skaitliski
un procentuāli sakārtojams šādā sadalījumā:
1.– 4. klase
5. – 9. klase
10.- 12. klase
Kopā

2015./2016.m.g
343 (42%)
319 (39%)
158 (19%)
820

2016./2017.m.g.
360 (40%)
348 (39%)
190 (21%)
898

2017./2018.m.g.
384 (40%)
365 (37%)
225 (23%)
974

Licejs īsteno četras izglītības programmas:
· Vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas valodu programma;
· Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
· Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma;
· Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.
Licejā strādā 88 pedagogi, no tiem - 86 pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība,
kā arī 2 pedagogiem ir vidējā izglītība, viņi pašlaik studē, lai iegūtu augstāko izglītību.
50 Liceja pedagogi ieguvuši maģistra grādu, 3 pedagogi ir ieguvuši doktora grādu. 8
pedagogi ir mācību grāmatu un mācību līdzekļu autori vai līdzautori. Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanas procesa gaitā 5.profesionālās darbības kvalitātes pakāpi ir
ieguvuši seši skolotāji, 4.pakāpi – 9 skolotāji, 3. pakāpi – 25 skolotāji.
Liceja pedagoģiskajā kolektīvā
ir
līdzsvars starp pedagogu paaudzēm.
2017./2018.m.g. strādājošo pedagogu vecuma sadalījums ir šāds:
Vecums

20 – 29 gadi

30 – 39 gadi

40 – 49 gadi

50 – 59 gadi

Skaits/
Procenti

22
25%

24
28%

21
24%

17
19%

1

60 gadi un
vairāk
4
4%

Sadarbībā ar Francijas vēstniecību Latvijā skolā strādā arī vieslektori no Francijas,
nodrošinot mācību priekšmetu (sociālās zinības, politika, ekonomika un filozofija) satura un
valodas integrētu apguvi.
Atklāt un attīstīt sevī talantu skolēniem ļauj daudzveidīga interešu izglītības programma
un pagarinātās dienas grupu tematiskās nodarbības.
Licejā ir pieci kori, katrā vecuma grupā ir iespēja apgūt mūzikas un kora dziedāšanas
prasmes. Deju kolektīvs "Auseklītis" ar 6 deju kolektīviem ikgadēji gatavojas un piedalās
dažāda mēroga koncertos. Licejā ir teātra studija, mākslas studija ,,L’art’’, robotikas un dažādu
sporta veidu pulciņi.
Sākumskolas skolēniem ir iespēja attīstīt savas intereses un saturīgi pavadīt brīvo laiku
pagarinātās grupas tematiskajās nodarbībās: "Asini prātu", "Āķīgā valodiņa", "Dabas zinību
skola", "Sociālo zinību skola", "Mazo ceļotāju klubiņš" un "Franču valodas klubiņš".
Liceja metodisko darbu vada Metodiskā padome, kura apvieno skolotāju metodisko
komisiju vadītājus. Skolā ir sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, sociālo
zinību, matemātikas, dabas zinību, sporta, mākslas, atbalsta personāla un klašu audzinātāju
metodiskā komisija.
Licejā darbojas Skolas padome, kuru veido pedagogu, skolēnu un vecāku pārstāvji. Tās
uzdevumi ir izstrādāt priekšlikumus Liceja attīstības plānam, sekmēt tā īstenošanu, iesniegt
priekšlikumus Liceja darbības pilnveidei, kā arī aktīvi līdzdarboties dažādu aktuālu jautājumu
risināšanā. Licejā ir arī Skolēnu pašpārvalde.
Licejā tiek veidota labvēlīga vide audzēkņu personības attīstībai. Skolēniem,
skolotājiem un vecākiem ir iespēja vērsties pie Liceja atbalsta personāla – psihologa, sociālā
pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda un medmāsas.
Skolā ir divas bibliotēkas – latviešu un Šūmaņa fonda valodu bibliotēka.
Licejam 21.gadsimts ir jauni izaicinājumi. Ir aktualizēti jautājumi, kas Liceja saimei
un pašvaldībai risināmas, - uz lietpratību balstītas pamatizglītības un vidējās izglītības satura
ieviešana, kā arī Liceja mācību un audzināšanas darba organizēšana divās ēkās, jo skola ir
atguvusi savu vēsturisko ēku Valdemāra ielā 48.
Liceja budžeta līdzekļus veido valsts un pašvaldības finanšu līdzekļi. Liceju finansiāli
atbalsta arī vecāku biedrība "Rīgas Franču liceja attīstībai".
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi
Liceja vīzija - "No tradīcijām līdz izcilībai!"
Liceja misija – radošas, atbildīgas un rīcībspējīgas personības pilnveide labvēlīgā un
iniciatīvu atbalstošā skolas vidē
Liceja pamatvērtības – tradīcijas, sadarbība, atbildība, pašiniciatīva, radošums, izcilība.
Liceja darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošina vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
Liceja uzdevumi:










Īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to
mērķus un uzdevumus, lai skolēniem nodrošinātu konkurētspējīgu, lietpratībā balstītu
izglītību.
Turpināt dalību Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču
pieeja mācību saturā” mācību satura un pieejas aprobācijā, lai kritiski izvērtētu pozitīvo
pieredzi, apzinātu nepieciešamās izmaiņas un izteiktu priekšlikumus mācību satura
pilnveidei.
Uzsākt jaunā Latvijas vispārējas izglītības mācība satura "Izglītības mūsdienīgai
izglītībai" ieviešanu.
Turpināt pilnveidot Liceja materiāltehnisko bāzi, kas veicinātu skolēnu kritiskās
domāšanas, radošo un fizisko spēju izkopšanu un attīstību.
Realizēt Licejā ieviesto klases stundu programmu, veicinot kultūrizglītības izpratni,
vērtībizglītību saturošus pamatus pilsoniskajā, patriotiskajā audzināšanā un karjeras
izglītības jomā.
Veicināt un attīstīt pozitīvas sadarbības pilnveidi skolēnu, skolotāju un vecāku vidū.

Iepriekšējā darbības perioda prioritātes un to īstenošanas rezultāti
Joma

Prioritāte

Mācību saturs

Uz lietpratību
balstīta
pamatizglītības
un vidējās
izglītības satura
apguves
ieviešana.

Rezultāti
Licencēta un uzsākta realizēt Vispārējās vidējās
izglītības profesionāli orientētā virziena programma,
kods 31014011. Veiksmīgai izglītības programmas
realizācijai izstrādāti un apstiprināti VISC mācību
priekšmetu standarti - biznesa angļu valodā;
uzņēmējdarbībā; biznesa un valsts politiskajā
komunikācijā.
Veiktas korekcijas Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā virziena programmā, kods
31012011, papildinot to ar valodu izglītības
programmai specifiskiem mācību priekšmetiem angļu un amerikāņu literatūru, franču literatūru,
oratormākslu, kuru standarti ir apstiprināti VISC.
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Mācīšana un
mācīšanās

Mūsdienīgu
mācību metožu
jēgpilna
izmantošana
skolēncentrēta
izglītības
procesa
īstenošanā.

Vairākos mācību priekšmetos (kulturoloģija,
filozofija, politika un tiesības, ekonomika) notiek
mācību priekšmeta satura un valodas integrēta apguve.
Lai veicinātu pamatizglītības posma skolēnu digitālo
pratību, VISC apstiprināts mācību priekšmeta
standarts datorikā 4.- 6. klasei.
Sekmīgi pabeigta mācību priekšmetu "Latvijas
vēsture"
un
"Pasaules
vēsture"
ieviešana
pamatizglītības posmā.
Lai novērstu mācību satura dublēšanos, sākumskolas
posmā uzsākta mācību priekšmetu - ētika, sociālās
zinības un klases stundas - satura saskaņošana.
Licejs 2017. gada pavasarī kļuva par VISC īstenotā
projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
pilotskolu. Mācību satura aprobācijai izveidotas trīs
komandas 1.- 6. klasei, 7.-9. klasei un 10.-12. klasei,
komandu darbā iesaistīti 30 pedagogi. 12 RFL
pedagogi darbojās projektā kā eksperti, piedaloties
jaunā mācību satura izstrādē valodu, sociālajā un
pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, kā arī tehnoloģiju mācību jomās.
Organizētas darbnīcas un praktiskas nodarbības
visiem
pedagogiem
"Izglītība
mūsdienīgai
lietpratībai" satura un pieejas apriešanai.
1., 4., 7. klašu audzēkņu vecāki un Skolas padome
iepazīstināti ar aprobācijas procesa mērķiem un
norisi.
Vairākos mācību priekšmetos izveidotas digitālo
materiālu kopas un skolēniem nodrošināta autorizēta
pieeja e-klases "eduspace" vidē.
Vairākos mācību priekšmetos vidusskolā tiek
praktizēta to apguve, izmantojot CLIL metodiku.
Uzņēmējdarbības prasmju un pieredzes veidošanai
programmas "Junior Achivement" ietvaros, veiksmīgi
uzsākta skolēnu uzņēmumu darbība.
Skolēnu radošo darbību stundās un ārpus tām rāda
literārā gadagrāmata "Ausainais".
Skolotāji tālākizglītības kursos uzlabojuši digitālo un
medijpratību.
Organizētas tematiskas pedagoģiskā padomes sēdes,
kurās spriests par sadarbības nozīmi mācīšanas un
mācīšanās procesā, nolemts, kā VISC īstenotā
projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
pilotskolai detalizētāk pētīt un aprobēt satura caurviju
- pašizziņa un pašvadība.
Organizētas
pedagogu
pieredzes
apmaiņas
nodarbības, lai pilnveidotu pedagogu prasmes veidot
oriģinālus mācību materiālus un izvēlēties skolēnu
spējām un vajadzībām atbilstošākās mācīšanas un
mācīšanās metodes.
Vairāki Liceja skolotāji sekmīgi vada tālākizglītības
kursus un praktiskās nodarbības citu skolu kolēģiem.
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Atbalsts
izglītojamiem

Klases stundu
programmas
realizācija,
uzsverot
kultūrizglītību
un
vērtībizglītību.

Skolas vide

Labvēlīgas un
drošas skolas
vides
nodrošināšana.

Skolas resursi

IKT resursu
papildināšana,
nodrošinot
efektīvu mācību
vidi 21.
gadsimta
skolēnam.

Plānotas un mērķtiecīgi dažādotas klases audzināšanas
stundas visos atbilstīgajos segmentos: sevis izzināšana
un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā
līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība.
Organizētas tikšanās ar sabiedrībā zināmām
personībām, mācību ekskursijas un pasākumi.
Veiksmīgi darbojas mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvi.
Veicināta skolēnu iesaiste dažādās sporta aktivitātēs.
Licejā darbojas vēlēta Skolēnu pašpārvalde
Turpināta sadarbība ar Francijas vēstniecību Latvijā
un Francijas institūtu Latvijā.
Plānotas un realizētas valsts svētku un gadskārtu
dekorācijas skolas vestibilā, papildināta zaļo augu
kolekcija skolas gaiteņos un ārvidē, sadarbībā ar
skolēnu vecākiem turpināta skolas teritorijas
apzaļumošana.
Uzlabota liceja apkārtne, rūpējoties par drošas vides
nodrošināšanu skolēniem – uzstādīts ātruma valnis,
ātrumu un stāvēšanu ierobežojošas zīmes, uzstādīta
video novērošana ierīkots fasādes apgaismojums;
sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu
uzsākta Liceja ēkas Valdemāra 48, Rīgā, renovācija.
Organizēta skolēnu godināšana mācību gada
noslēgumā.
Pedagogi pilnveidojuši savas digitālās prasmes, kas
tiek izmantotas, gan veidojot savus digitālos
materiālus, gan arī efektīvi izmantojot citus pieejamos
resursus atbilstoši mūsdienu prasībām.
Visos mācību kabinetos izveidots jauns interneta
pieslēgums, izvietots dators ar iespējami jaunāko
programmnodrošinājumu, lai dokumentētu mācību
procesu un izmantotu mācību stundās.
Skolas datori pieslēgti domēnam "ri.riga.lv",
nodrošinot autorizētu piekļuvi datoriem un
koplietošanas resursiem.
Visos mācību kabinetos datoriem nodrošinātas
multimediju funkcijas ar jaudīgu skaļruņu, interaktīvo
tāfeļu, projektoru vai televizoru palīdzību.
Apzināti, iegādāti un datoros instalēti digitālie mācību
līdzekļi, skolotāji patstāvīgi sāk veidot digitālos
mācību līdzekļus.
Skolas gaiteņos un skolotāju istabā izvietoti monitori,
lai, izmantojot e-klases datu plūsmu, publicētu skolas
jaunumus, tai skaitā izmaiņas stundu sarakstā.
Iegādāti papildu datori informātikas kabinetā, lai
lielākām skolēnu grupām visiem būtu sava darba vieta
un varētu nodrošināt mācību priekšmetu olimpiādes
tiešsaistē.
Regulāri Liceja bibliotēkā tiek papildināts grāmatu
fonds ar pedagoģisko un psiholoģisko, un metodisko
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literatūru, ar mācību alternatīvajiem līdzekļiem un
mācību grāmatām.
Gan skolēni, gan skolotāji aktīvi izmanto skolas
mācību vidi "eduspace.lv", kurā tiek ievietoti mācību
materiāli dažādos mācību priekšmetos.
Pedagogiem nodrošināta bezlimita kopēšanas iespēja
gan patstāvīgi, gan izmantojot kopēšanas laboranta
palīdzību.
Skolēniem un pedagogiem bibliotēkās nodrošinātas
datorizētas darba vietas ar dokumentu izdrukāšanas
iespēju.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas darba
organizācijas
pilnveidošana.

Līdztekus pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
izvērtēšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr.350 tika
veikta
sākumskolas
skolotāju
profesionālo
kompetenču analīze un izvirzīti konkrēti mērķi un
uzdevumi tālākai pedagogu profesionālajai pilnveidei.
Pagarinātās dienas grupu un interešu izglītības pulciņu
nodarbības tiek nodrošinātas abu maiņu skolēniem.
Atbilstoši 1. - 2. klases skolēnu interesēm pagarinātās
grupas ietvaros tiek organizētas tematiskās
nodarbības.
Skolas mācību un audzināšanas uzdevumu plānošanā
un izpildē iesaistīta lielākā daļa pedagogu.
Sadarbībā ar vecākiem izveidota mūsdienīga un
interaktīva skolas mājas lapa.
Sadarbībā ar atbalsta personālu pilnveidota stundu
kavējumu uzskaites sistēma.
Pilnveidota informācijas aprites sistēma skolā,
izmantojot e-vidi, kā arī uzsākta dalība kompetenču
projektā aprobācijas skolas statusā.
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde
2012. gada augustā notika Liceja akreditācija 2010. gada 14. septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr. 852. “Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības
programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53. punkta kārtībā. Rezultātā tika
pieņemts lēmums par izglītības iestādes akreditācijas termiņa piešķiršanu no 2012. gada 9.
augusta līdz 2018. gada 8. augustam.
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar
kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos
4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas
Licejā tiek īstenotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā četras izglītības programmas
(skat. pielikumā 1. tabulu). Mācību valoda Licejā ir latviešu valoda.
Ar Liceja izglītības programmām un izmaiņām tajās tiek iepazīstināti skolēni, viņu
vecāki. To saturs tiek analizēts metodiskajās komisijās, Metodiskajā padomē, Skolas padomē.
Licejs regulāri apzina vecāku un audzēkņu vajadzības un atbilstoši normatīvajiem aktiem veic
grozījumus izglītības programmās. Pārdomātākai un laikmetam atbilstīgākai izglītības
programmu realizācijai, Liceja pedagogi ir izstrādājuši un VISC apstiprinājuši mācību
priekšmetu standartus "Franču literatūra", "Angļu un amerikāņu literatūra", "Biznesa angļu
valoda", "Oratormāksla" (VISC atzinums 30.03.2015,1-10/360). Mācību priekšmeta standarta
un mācību priekšmetu programmu autores ir Liceja pedagoģes Inta Murāne, Sanita Dragone,
Tatjana Kunda, Velga Līce. 2016. gadā tika VISC saskaņoti (Nr.1-10/760,25.05.2016) vidējās
izglītības standarti mācību priekšmetos "Uzņēmējdarbība" un "Biznesa un valsts politiskā
komunikācija", kuru autores ir pedagoģes Diāna Berga un Vineta Kantāne.
Pedagogi zina un izprot mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus un uzdevumus,
obligāto saturu.
Visu izglītības programmu īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu satura pēctecība,
par to liecina izmantotās mācību priekšmetu programmas. Liceja skolotāji savā darbā izmanto
IZM piedāvātos mācību priekšmetu programmu paraugus vai arī mācību priekšmetu
programmu paraugus papildina, koriģē un adaptē atbilstoši Licejā realizētajām izglītības
programmām un stundu plānam (piemēram - mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sports,
sociālās zinības). Autorprogrammas izmanto skolotāji, kuri ir mācību grāmatu līdzautori vai
paši piedalījušies mācību priekšmetu programmu tapšanā. Pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāni atbilst licencētajām izglītības
programmām Pedagogu kolektīvs regulāri strādā pie īstenojamo mācību priekšmetu
programmu un mācību satura plānojuma analīzes. Katra mācību gada sākumā metodiskajās
komisijās vienojas par nepieciešamajām izmaiņām mācību satura plānojumā atkarībā no
mācību darba rezultātiem un veiktā pašvērtējuma. Licejā izveidotas arī autorprogrammas gan
tiem mācību priekšmetiem, kurus skolēni apgūst pēc Liceja pedagogu izstrādātajiem mācību
priekšmeti standartiem, gan atsevišķiem mācību priekšmetiem: "Latviešu valoda 4.-9.klasei'',
"Literatūra 4.-9. klasei'' , "Franču valoda (kā pirmā svešvaloda) 1.-12. klasei", "Angļu valoda
(kā otrā svešvaloda) 3.-12. klasei", "Latvijas un pasaules vēsture 10.- 12.klasei". Pedagogi,
kuri veido savas mācību priekšmetu programmas, ir pieredzes bagāti, un, ja nepieciešams,
saņem arī vajadzīgo vadības atbalstu. Lai novērstu mācību satura dublēšanos, sākumskolas
posmā uzsākta vairāku mācību priekšmetu (ētika, sociālās zinības un klases stunda) satura
saskaņošana. Vairākos mācību priekšmetos vidusskolā uzsākta mācību satura un valodas
integrēta apguve. CLIL pieeja tiek izmantota politikas un tiesību, kulturoloģijas, filozofijas,
ekonomikas apguvē. Mācību priekšmetu skolotāji veiksmīgi plāno mācību satura apguves
secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību metodes, vērtēšanas formas un metodiskos
paņēmienus, savā darbā paredzot arī mācību darba diferenciāciju un individualizāciju, arvien
mērķtiecīgāk izmanto informācijas tehnoloģijas. Secināms, ka skolotāju izmantotās mācību
metodes ir daudzveidīgas un atbilst skolēnu spējām un vecumam, mācību priekšmeta specifikai
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un mācību satura prasībām. Mācību metožu, stratēģiju un pieeju dažādošana un daudzpusība ir
Metodiskās padomes uzmanības lokā.
Skolas vadības un pedagogu sadarbību mācību priekšmetu programmu pilnveidē
apliecina mācību priekšmetu metodisko komisiju protokoli, Metodiskās padomes protokoli,
Liceja direktores rīkojumi. Regulāri tiek pārraudzīta mācību priekšmetu programmu
realizācija, vērojot mācību priekšmetu stundas, sekojot ierakstiem e-klasē.
Izglītības programmu īstenošana notiek pa mācību gadiem, un to nosaka mācību
priekšmetu un mācību stundu plāns. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda.
Mācību stundu slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Liceja direktores apstiprināts
mācību priekšmetu stundu saraksts, kas ietver izglītības programmas mācību priekšmetus, bet
neietver individuālās vai grupu nodarbības mācību priekšmetos. Skolēnu mācību stundu slodze
atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts un izmaiņas mācību
stundu sarakstā skatāmi e-klasē. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā savlaicīgi ir
informēti gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji.
Liceja direktore pēc Metodiskās padomes ieteikuma atbilstoši normatīvajiem aktiem
apstiprina mācību līdzekļu sarakstu 3 gadiem. Visi skolēni ir nodrošināti ar izglītības
programmu īstenošanai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem. Tie tiek plānveidīgi un regulāri
papildināti, uzklausot mācību priekšmetu metodisko komisiju izteiktās vajadzības, kā arī
pilnībā nodrošinot mācību materiālu pavairošanas iespējas.
Tāpat gan skolēniem, gan pedagogiem ir iespēja izmantot vienoto datu bāzi "Alise" un
"Letonika".
Liceja skolēniem ir iespēja apgūt un līdzdarboties 23 interešu izglītības programmās.
Liceja audzināšanas darba plānojuma mērķis ir virzīt izglītojamos uz pašizziņas un sevis
pilnveidošanas darbu, kura rezultātā veidojas un attīstās sociāli emocionālās prasmes, vērtību
sistēma, veidojas piederība Latvijas valstij un skolai. Audzināšanas darbā vispusīgi un
pēctecīgi tiek iekļautas tēmas par tautas tradīcijām, pilsonisko un patriotisko audzināšanu,
veselīgu dzīvesveidu, satiksmes drošību, uzvedības un saskarsmes kultūru, tiesībām un
pienākumiem, tālākizglītību un profesionālo izaugsmi u.c.
Klašu audzinātāji plāno audzināšanas darbu, pamatojoties uz VISC metodiskajā līdzeklī
"Klases stundu programmas paraugs" galvenajiem darba virzieniem, kā arī saskaņā ar Licejā
izstrādāto audzināšanas darba plānu un vajadzībām atbilstoši skolēnu vecuma posmam un
klases kolektīva īpatnībām. Audzināšanas darbu vada un koordinē direktores vietniece
audzināšanas darbā.
Stiprās puses:
 Licejs īsteno četras licencētas izglītības programmas, kas izstrādātas un tiek
pilnveidotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā skolēnu vajadzības un
viņu vecāku pieprasījumu;
 mācību priekšmetu programmas atbilst licencētajām izglītības programmām. Notiek
regulāra izglītības programmu izvērtēšana un pilnveidošana;
 Licejs 2017. gada pavasarī kļuva par VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja
mācību saturā” pilotskolu. Mācību satura aprobācijai izveidotas trīs aprobācijas
komandas 1.- 6. kl., 7.- 9. kl. un 10.- 12.kl., to darbā iesaistīti 28 pedagogi;
 divpadsmit Liceja pedagogi darbojās projektā kā eksperti, piedaloties jaunā mācību
satura izstrādē valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā un tehnoloģiju mācību jomās;
 Licejs pilnībā nodrošina gan pedagogus, gan skolēnus ar nepieciešamo mācību
literatūru, tai skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu visos mācību kabinetos;
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Licejā tiek pēctecīgi plānots audzināšanas un interešu izglītības darbs.

Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt dalību kā pilotskolai projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aprobējot
jauno pieeju un mācību saturu;
 pilnveidot pamatizglītības un vidējās izglītības programmu saturu atbilstoši "Izglītība
mūsdienīgai lietpratībai", saglabājot Licejā padziļinātu franču valodas un citu
svešvalodu apguvi;
 turpināt mācību priekšmeta satura un valodas integrētu apguvi sociālajās zinībās,
kulturoloģijā, filozofijā, ekonomikā, politikā un tiesībās;
 uzsākt mācību priekšmeta satura un valodas integrētu apguvi mūzikā, mājturībā un
tehnoloģijās un sociālajās zinībās pamatskolā.
 mācību priekšmeta satura īstenošanas procesa dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas
Licejā pieejamās informācijas tehnoloģijas.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.
2018./2019.m.g.
Šī mācību gada galvenais uzdevums pamatjomā “Mācību saturs” bija ESF projekta
“Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas procesa īstenošana. Tā īstenošanai bija
nepieciešams padziļināt pedagogu zināšanas par domāšanas un radošuma caurviju prasmēm,
uzsākt projektā izstrādāto mācību līdzekļu aprobāciju un to izvērtēšanu, kā arī apzināt
nepieciešamās izmaiņas, lai izteiktu priekšlikumus mācību satura pilnveidei.
Rīgas Franču licejā aprobācijas procesā darbojās trīs komandas, kuru mērķi, aprobējot
piedāvāto mācību saturu un pieeju katrā izglītības ieguves posmā, tika izvirzīti atbilstoši katra
posma prioritātēm:
•

1. - 6. klase - pašvadītas mācīšanās procesā skolēni apgūst un izmanto dažādas
mācīšanās stratēģijas, regulāri reflektē par to, kādas stratēģijas viņiem palīdz sasniegt
rezultātu.
• 7. - 9. klase - mācību gada beigās projekta komandas pedagogi ir izveidojuši skolēna
snieguma līmeņu aprakstus šādos skolēnu mācīšanās prasmju novērtējuma kritērijos:
mācību satura plānošana, laika plānošana mācību stundā, temata apguves laika
plānošana, AS jēgpilna izmantošana, resursu piesaiste un izmantošana.
• 10. - 12. klase - skolēni patstāvīgi izmanto un kritiski analizē liela apjoma informāciju,
mērķtiecīgi izvēloties mācību uzdevumam atbilstošu stratēģiju.
Aprobācijas komandu darba plānošanas un izvērtēšanas sanāksmēs tika secināts, ka ir
nepieciešams ieviest pārmaiņas darba organizācijā. Tā rezultātā tika mainīta liceja metodiskās
padomes struktūra, mēģinot organizēt darbu pa mācību priekšmetu jomām, iekļaujot visu
izglītības ieguves posmu pedagogus. Tika secināts, ka, šādi sadarbojoties, ir labāk saprotama
mācību satura apguves pēctecība un pārraugāmas jomas ietvaros apgūstamās prasmes. Mācību
procesa organizēšana divās ēkās ikdienā radīja nepieciešamību sadarboties mazākās darba
grupās jomas ietvaros. Tika secināts, ka 1.- 3. klašu posma pedagogiem ir nepieciešams
specializēties vienā mācību priekšmetā, lai varētu ilgtermiņā darboties konkrētajā jomā.
Izvērtējot vērotās mācību stundas, tika novērots, ka pieeju un mācību saturu veiksmīgāk
iespējams īstenot, ja mācību process tiek organizēts 80 minūšu garumā jeb dubultstundā,
tādējādi turpmāk arvien vairāk mācību priekšmetos stundu sarakstā būtu jāparedz
dubultstundas. Šāda mācību procesa organizēšana rada iespēju mazināt mājas darbu apjomu,
tomēr prasa precīzu stundā izvēlēto aktivitāšu plānošanu un diferencēšanu.
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Mācību gada laikā notika piedāvāto mācību materiālu aprobēšana vairākos mācību
priekšmetos – latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, mājturībā un
tehnoloģijās, sociālajās zinībās un vēsturē. Tika secināts, ka ir jāpilnveido piedāvāto mācību
materiālu bāze, lai varētu īstenot pilnvērtīgu un pēctecīgu mācību satura apguvi katrā mācību
priekšmetā.
Atsevišķos mācību priekšmetos tika mēģināts īstenot valodas un satura integrētu
apguvi. Sociālās zinības 4.- 6. klasē un 9. klasē tika apgūtas franču valodā, matemātika 7., 10.11. klasēs – angļu valodā, ekonomika un politika 11.- 12. klasēs – franču valodā. Tika izveidota
programma mācību priekšmetu apguvei, izmantojot valodas un satura integrētu pieeju
(*CLIL). Šī pieeja ļauj skolēniem izmantot valodu kontekstā, taču prasa gan papildus finanšu
resursus, gan atbilstošus personāla resursus.
Plānojot mācību saturu turpmākajiem gadiem un nepieciešamos soļus tā sekmīgai
ieviešanai, pedagoģiskās padomes sēdē tika analizēts jaunais pamatizglītības standarts. Darba
grupu mērķis bija izpētīt jauno mācību saturu, identificēt atšķirības un saskatīt pāreju no esošā
uz jauno saturu. Dziļāka un precīzāka pamatizglītības standarta analīze tika veikta jomu
ietvaros jomu sanāksmēs, mēģinot noteikt, kuros mācību priekšmetos būtu prioritāri
nepieciešams īstenot mācību priekšmetu pedagogu sadarbību un satura saskaņošanu pēctecīgai
apguvei.
Mācību gada laikā kopsapulcēs un klašu vecāku sapulcēs liceja skolēnu vecāki tika
iepazīstināti ar mācību satura un pieejas aprobācijas gaitu, gūtajām atziņām un topošo mācību
saturu.
Stiprās puses:



Liceja pedagogi ir iesaistīti jaunā mācību satura izstrādē un aprobācijā.
Liceja darba organizācija mērķtiecīgi tiek virzīta jaunā mācību satura un pieejas
ieviešanai.

Turpmākās attīstības vajadzības:
2019./2020. mācību gadā ir jāturpina ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
aprobācijas procesa īstenošana. Lai varētu nodrošināt jaunā mācību satura sekmīgu
ieviešanu, ir nepieciešams:
 noteikt jomas koordinatora pienākumus un atbildību;
 precizēt mācību saturu un akcentēt mācīšanās pieejas maiņu 3. un 6. klasē;
 izstrādāt vidējās izglītības programmu piedāvājumu;
 izstrādāt mācību saturu vidējās izglītības programmu augstākajiem apguves līmeņiem.
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4.2. Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Mācīšanas kvalitāte
Skolotāji realizē mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, mācību
priekšmeta obligāto saturu noteiktajā klašu grupā, ievēro izglītojamo vērtēšanas
pamatprincipus un kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem. Skolotāji plāno mācību satura
apguves secību, tēmu apguvei paredzēto laiku, mācību līdzekļus, mācību formas un metodes,
vērtēšanas formas. Mācību priekšmetu stundu vērošanā ir konstatēts, ka skolotāji prasmīgi
izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas skolēna vecumam atbilstošas mācīšanas metodes un
stratēģijas, mērķtiecīgi lieto atbilstošus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas. mācību
stundas bija mērķtiecīgas, virzītas uz skolēna mācīšanos, prasmi analizēt, pētīt un izprast.
Mācību stundās skolotāji saprotami izskaidro skolēniem sasniedzamos rezultātus un
uzdevumus, saista tos ar iepriekš mācīto, ievēro pēctecības principu, sabalansēti izmanto
mācību tēmas teorētisko izklāstu ar praktisko iemaņu apgūšanu. Elektroniskajā žurnālā e-klase
tiek atspoguļots mācību saturs un tēmu apguvei paredzētais laiks, kā arī skolēnu mācību
sasniegumi. Ieraksti elektroniskajā žurnālā tiek regulāri pārraudzīti. Mācību procesā lielākā
daļa pedagogu veiksmīgi veido dialogu ar skolēniem, rosina tos izteikt savu viedokli, secināt
un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu attieksmi pret mācīšanos un veikt regulāru pašvērtējumu.
Skolēnu darbu rezultāti liecina, ka vairums ir sapratuši skolotāju izvirzītās prasības.
Licejā ir izstrādāta "Rīgas Franču liceja pedagogu profesionālās darbības kvalitātes
novērtēšanas kārtība". Regulāri notiek mācību stundu vērošana un to analīze. Pedagogiem ar
mazāku darba pieredzi ir iespēja vērot prasmīgāko kolēģu stundas. Liceja pedagogi vada
tālākizglītības kursus citiem Rīgas un Latvijas skolu pedagogiem, ir lektori, mācību līdzekļu
autori, piedalās dažādos projektos. Reizi mācību gadā skolā tiek organizētas pieredzes
darbnīcas.
Profesionālākai mācīšanās procesa koordinēšanai, analīzei un pieredzes apmaiņai
Licejā skolotāji ir apvienojušies 10 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras vada
pieredzējuši un radoši pedagogi - svešvalodu (S.Dragone), sākumskolas (I.Mateviča), latviešu
valodas un literatūras (L.Silova), matemātikas (R.Caunīte), sociālo zinību (E.Daga - Krūmiņa),
sporta (G.Pērkone), dabaszinību (M.Ruķere), mākslas (E.Rozentāle), atbalsta personāla
(I.Krēsliņa), klašu audzinātāju (A.Lozda).
Skolēni ir motivēti darbam, izprot darbam izvirzītās prasības un mācību saturu apgūst
ar interesi un attīsta savas mācīšanās prasmes.
Zināšanu un prasmju pilnveidei ikvienam skolēnam tiek nodrošinātas konsultācijas
visos mācību priekšmetos, to grafiks no mācību gada sākuma pieejams e-klasē. Arī tematisko
pārbaudes darbu grafiks semestrim tiek ievietots e-klasē, un tā precīzu norisi, lai skolēniem
nerastos pārslodze, kontrolē direktores vietnieki izglītības jomā. Tiek nodrošinātas individuālā
darba stundas zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk - ZPD) konsultantiem.
Visiem skolēniem tiek piedāvātas iespējas parādīt savas prasmes, zināšanas, pieredzi
citiem vienaudžiem gan mācību stundās, gan konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
lasījumos. Ir izveidota vienota kārtība skolēnu ZPD darbu izstrādei. Katru gadu tiek organizēti
Liceja zinātniskie lasījumi. Ar teicamiem panākumiem skolēni piedalās Latvijas skolēnu
zinātniskajās konferencēs un vairākus gadus veiksmīgi piedalījušies starptautiskajā konkursā
MILSET un Starptautiskajās ES jauno zinātnieku olimpiādes (skat. 1.,2.pielikumu) Regulāri
ar zinātniskiem lasījumiem Licejā viesojas absolventi. Mācību stundās iegūtās zināšanas un
prasmes skolēni papildina, piedaloties dažādos projektos. RFL jau trešo mācību gadu ir Junior
Achievement Latvija dalībskola, un skolēni mācību procesā var izmantot JAL piedāvātās
aktivitātes, apmācības un konkursus. Profesionāli orientētās izglītības programmas ietvaros
skolēni gan teorētiski, gan praktiski apgūst uzņēmuma veidošanas pamatprincipus. Mācību
uzdevuma ietvaros jau divus mācību gadus tiek dibināti skolēnu mācību uzņēmumi, kuri no
novembra līdz maijam iziet pilnu uzņēmuma darbības ciklu (no uzņēmuma dibināšanai līdz
aktīvai darbībai un likvidācijai). Veiksmīgākie piedalās jauno uzņēmēju aktivitātēs gan Latvijā,
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gan iegūst starptautisko pieredzi. Liceja skolēniem ir iespēja arī radoši izpausties. Jau piecus
gadu pēc kārtas skolēni – interesenti – piedalās LaLiGaBas (Latvijas Literatūras gada balvas)
projektā, 1. - 4.klases skolēni piedalās RIMS matemātikas konkursā ,,Meridian'' un M.Liepas
Neklātienes matemātikas skolas olimpiādē ,,Tik vai ….cik''. Skolēni katru gadu izdod literāro
gadagrāmatu "Ausainais". Licejā regulāri tiek rīkotas vizuālās mākslas darbu izstādes.
Darbojas elektronikas pulciņš. Skolēniem mācību priekšmetu apgūšanā ir iespējama
daudzveidīga radoša darbība, jo iestādē izmanto arī alternatīvās mācību formas – ekskursijas
uz muzejiem, izstāžu zālēm, ražošanas uzņēmumiem, augstskolām, dalība vietēja mēroga un
starptautiskos projektos.
Licejā regulāri kā brīvprātīgie strādā vieslektori no Francijas, tā nodrošinot iespēju
papildus pilnveidot gan pedagogu, gan skolēnu franču valodas prasmes. Licejs ir vienīgā skola
Baltijas valstīs, kurai piešķirta starptautiskā kvalitātes zīme par sasniegumiem franču valodas
mācīšanā. Šo kvalitātes zīmi piešķir Francijas ārlietu un starptautiskās attīstības ministrs. Ar to
tiek pausta atzinība par pastiprinātu franču valodas apmācību un citu mācību priekšmetu apguvi
franču valodā.
Klašu audzinātāju metodiskajā komisijā, apspriežot audzināšanas plānus, klašu
audzinātāji vienojas par katrā klašu grupā vēlamo apgūstamo tēmu secību un jautājumiem, kam
jāveltī īpaša uzmanība, lai nodrošinātu saikni ar mūsdienu realitāti un aktualitātēm. Sagaidot
Latvijas Republikas simtgadi, pastiprināta uzmanība tiek veltīta skolēnu patriotiskajai
audzināšanas un piederības veidošanai skolai.
Licejā ir izstrādāta klašu audzināšanas stundu programma, ik semestri klašu audzinātāji
izstrādā audzināmās klases tematisko plānojumu. Klases audzināšanas stundu saturs gan
plānojumā, gan realitātē atbilst dzīves nepieciešamībai, ieskaitot vērtīborientētus un
preventīvus pasākumus skolēnu audzināšanā. Klases audzināšanas stundu saturs ir
vecumposmam atbilstīgs, radošs, izglītojošs, audzinošs, mazāk didaktisks, vairāk iesaistošs un
personību veidojošs. Labās prakses piemēri ir gan sākumskolas pedagogu organizētie
tematiskie pasākumi, interaktīvas klases audzināšanas stundas, gan pamatskolas un vidusskolas
klašu audzinātāju mērķtiecīgas, elitāri izglītojošas, radošas un jēgpilnas klases audzināšanas
stundas. Klašu audzinātājiem ir produktīva un labvēlīga sadarbība ar interešu izglītības
skolotājiem, jo vairāk nekā 700 liceja audzēkņu brīvajā laikā ir kvalitatīvi nodarbināti koros,
deju kolektīvā "Auseklītis", teātrī latviešu un franču valodā, sporta aktivitātēs, mājturības
studijā "L`art", robotikas pulciņā un programmēšanā. Skolēni regulāri ar labiem un izciliem
rezultātiem piedalās pašdarbības skatēs un dažādās sporta sacensībās (skat.3.,4.pielikumu).
Stiprās puses:
 pozitīva un radoša pedagogu attieksme pret mācību procesu, kas vērsta uz
konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanu skolēniem;
 skolotāji tematiskajās pedagoģiskajās sēdēs analizē paveikto un vienojas par
stratēģijām mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidei;
 regulāri notiek tālākizglītības pasākumi, izmantojot Liceja profesionāli meistarīgāko
skolotāju pieredzi;
 vairākos mācību priekšmetos vidusskolā uzsākts mācīšanās process, izmantojot CLIL
metodiku;
 skolēnu radošuma spēju, prasmju un talantu izkopšana;
 literārās gadagrāmatas "Ausainais" izdošana jau kopš 1998.gada.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 piedalīties ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" aprobācijas procesā,
mērķtiecīgā sadarbībā apgūt un pilnveidot caurviju ieviešanai nepieciešamās prasmes,
lai analītiski izvērtētu pozitīvo pieredzi, apzinātu nepieciešamās izmaiņas un izteiktu
priekšlikumus mācību satura pilnveidei;
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turpināt CLIL pieejas ieviešanu mācību procesā.

Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Mācīšanās kvalitāte balstīta uz skolēnu un pedagoga pārdomātu sadarbību izglītošanās
procesā. Liceja pedagogi informē skolēnus par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Ar
prasībām katrā konkrētajā mācību priekšmetā skolotāji iepazīstina skolēnus mācību gada
sākumā. Pedagogu rosināti, skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus.
Pedagogi seko tam, lai klasē veidotos labvēlīgs, mācīšanās procesu veicinošs mikroklimats.
Īpaša uzmanība katru gadu tiek veltīta 1. un 10. klašu skolēniem, pārejot jaunā izglītības
posmā. 1. klases skolēnu prasmes, uzsākot skolas gaitas, tiek oktobrī diagnosticētas kombinētā
diagnosticējošā darbā. 10. klašu skolēnu prasmes un zināšanas septembrī tiek diagnosticētas
latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Rezultātus apkopo un analizē mācību priekšmetu
metodiskajās komisijās. Lai sekmētu mācību motivāciju un socializēšanos, septembra pirmajā
nedēļā notiek vienas dienas klašu kolektīvu saliedēšanas pasākums - adaptācijas diena,
sadarbojoties atbalsta personālam ar klases audzinātājiem.
Par stabilu, rezultatīvu ikdienas mācību darbu liecina arī OECD Starptautiskā skolēnu
novērtēšanas pētījuma rezultāti. 2015. gadā skolēnu sniegums ir virs Latvijas skolu vidējiem
un OECD valstu vidējiem rādītājiem gan matemātikā, gan dabaszinātnēs, gan lasīšanā (2.
tabula).
Licejs 2016. gadā piedalījās arī starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā IEA
PIRLS 2016. Pētījumā piedalījās ceturto klašu skolēni, uzrādot ļoti augstus vidējos rezultātus
- 612 punktu. Pirms desmit gadiem Liceja audzēkņiem līdzīgā pētījumā bija vidēji 588 punktu.
Iepriecina izaugsme, kas ir vairāku mācību priekšmetu skolotāju mērķtiecīga darba rezultāts
(3. tabula).
Skolēnu mācību dinamikas uzskaite un analīze ir sistemātiska un regulāra, ko atvieglo
e-klase tehniskās iespējas, jo rezultāti tiek uzkrāti lielākoties elektroniski.
Licejā ir izstrādāta skolēnu apbalvošanas kārtība, kas paredz, ka par augstiem
sasniegumiem mācībās ikviens skolēns var saņemt Liceja Goda rakstu, mācību gada noslēgumā
vienam 12. klases absolventam tiek piešķirta Augusta Leimaņa stipendija.
Mācīšanās procesā Licejā skolēniem ir pieejami mūsdienīgi resursi. Visi audzēkņi ir
nodrošināti ar mācību grāmatām, daļēji arī ar darba burtnīcām. Skolēniem ir nodrošināta arī
citu resursu pieejamība - divu bibliotēku resursi ar bezvadu interneta pieslēgumu, informātikas
kabinets, "Letonikas" resursu pieejamība. Pedagogi un Liceja bibliotekāre gatavo un sūta
mācību materiālus e-klase.
Licejā ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem, vadību, skolēniem
un viņu vecākiem. Informācijas apritei tiek izmantota e-klase, kā arī tiek organizētas Vecāku
dienas, klašu vecāku sapulces, Licejam ir
mājas lapa, Liceja bibliotēkas blogs
(https://www.ausainais.wordpress.com/).
Mācību stundu kavējumi tiek fiksēti e-klase un analizēti. Kārtību, kādā tiek skatīti
jautājumi par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem, nosaka Liceja “Iekšējās kārtības
noteikumi” un “Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos izglītības iestādē”. Datus par
kavējumiem analizē sociālais pedagogs, klašu audzinātāji un vadība. Analīzes materiāli ir
iekļauti sociālo pedagogu dokumentācijā, klašu audzinātāju atskaitēs.
Vecāki par skolēnu sasniegumiem tiek informēti klašu vecāku sapulcēs,
nepieciešamības gadījumā tiek sūtītas direktores vietnieces informatīvās vēstules.
Ik gadu tiek rīkotas informācijas dienas topošajiem skolēniem, tajās interesenti ne tikai
iepazītas ar Liceja telpām un stāstījumu par iespējām un piedāvātajām izglītības programmām,
bet arī piedalās mācību stundās. Skolēni ir informēti par dažādiem pasākumiem, kas saistīti ar
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sabiedrības, kultūras un valsts aktualitātēm, tas atspoguļojas skolas pasākumu plānā,
informācijā skolas stendos, skolas mājas lapā.
Stiprās puses:
 skolēnu mācīšanās prasmes tiek attīstītas gan mācību priekšmetu stundās, gan tiek
piedāvātas papildu iespējas dalībai projektos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību
priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, izmantojot gan Liceja piedāvātās iespējas,
gan iespējas ārpus tās;
 skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt konsultācijas un individuālā darba
nodarbības.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 attīstīt un pilnveidot skolēnu pašvadības prasmes;
 veicināt skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā
darbībā, konkursos.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.
Mācību sasniegumu vērtēšanas metodes, vērtēšanas organizēšana un prasības atbilst
normatīvo aktu prasībām un Liceja "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentam".
Par to liecina pedagogu ieraksti e-klasē, sekmju kopsavilkumi pa semestriem un mācību gada
atskaites, valsts diagnosticējošo un valsts pārbaudes darbu analīze, mācību priekšmetu
metodisko komisiju un vadības sanāksmju protokoli, mācību procesa kvalitātes analīze mācību
priekšmetu metodiskajās komisijās. Mācību darba analīzes, atskaites tiek izmantotas turpmākai
mācību uzdevumu izvirzīšanai un mācību un audzināšanas procesa pilnveidei. Pedagogu
sanāksmēs tiek izteikti atgādinājumi, skaidrojumi problēmsituāciju analīzei, Metodiskajā
padomē tiek skatīti, risināti un izlemti specifiski vērtēšanas jautājumi. Licejā ir noteikti
mājasdarbu un tematisko pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumi.
Ar tematisko pārbaudes darbu programmām vai prasībām, izpildes laikiem skolēni
iepazīstas e- klasē. Mājasdarbu pārbaudē tiek izmantota formatīvā vērtēšana. Gan formatīvā,
gan summatīvā vērtēšana mācību sasniegumu noteikšanai notiek plānoti, par ko liecina ieraksti
klašu e-žurnālos.
Skolēni ir informēti par mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijiem mācību
priekšmetos. Skolēniem un vecākiem ir pieejama vērtēšanas kārtība, zinātniski pētniecisko
darbu izstrādes metodiskie ieteikumi un vērtēšanas kritēriji. Informācija par katra audzēkņa
mācību sasniegumiem regulāri tiek apkopota sekmju izrakstos (vismaz reizi mēnesī), tiek
atspoguļota arī mācību sasniegumu dinamikā mācību priekšmetos, klašu audzinātāju semestra
atskaitēs.
Pedagogi tematisko pārbaudes darbu programmas savlaicīgi ievieto e-klasē. Pārbaudes
darbi tiek analizēti mācību stundās pēc pārbaudes darba novērtēšanas, analizētas raksturīgākās
kļūdas. Pēc skolēnu lūguma pedagogi individuāli skaidro un pamato darba vērtējumu. Vērtējot
audzēkņu darbus, tiek ievērota mācību priekšmetu specifika. Atsevišķos gadījumos tematisko
pārbaudes darbu norises organizēšanā iesaistās speciālais pedagogs.
Pedagogi mācību darbā motivē skolēnus ar atbilstošām uzslavām, pamudinājumiem,
vērtē aprakstoši, mudinot uzlabot mācību sasniegumus. Liceja mācību sasniegumu vērtēšanas
reglaments nosaka, kā audzēkņi var uzlabot pārbaudes darbos gūtos vērtējumus. Arvien biežāk
mācību procesā notiek skolēnu pašvērtējums un savstarpēja vērtēšana, tā nodrošinot
atgriezenisko saikni.
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Vecāki tiek informēti par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību klases vecāku
sapulcēs, vecāku dienās, individuālās sarunās, e-klases sarakstē, nepieciešamības gadījumā ar informatīvajām vēstulēm, kā arī organizējot speciālas vecāku un pedagogu tikšanās. Vecāku
informācijas dienu ietvaros individuālajās sarunās vecāki tiek iepazīstināti ar bērna mācību
sasniegumiem, to attīstības dinamiku.
Stiprās puses:
 ir izstrādāts un apstiprināts Liceja mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments;
 Liceja vadība regulāri pārrauga vērtēšanas kārtības ievērošanu un nepieciešamības
gadījumā veic izskaidrojošu darbu pedagogiem;
 izmantojot e-klases iespējas, skolā tiek veikta pārbaudes darbu un skolēnu izaugsmes
dinamikas analīze.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 pilnveidot pedagogu atgriezeniskās saites organizēšanas prasmes;
 pilnveidot prasmi dažādot vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus atbilstoši
skolēnu personības vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai.
Kritērija novērtējums - labi.
2018./2019.m.g.
Pamatjomā “Mācīšana un mācīšanās” galvenais uzdevums bija pedagogu profesionālās
kompetences paaugstināšana, lai pedagogs plānotu mācības stratēģiski un tās efektīvi
īstenotu. Lai realizētu šo uzdevumu, bija nepieciešams pilnveidot skolēnu mācīšanās vadīšanas
prasmes un rosināt viņus izvirzīt personiskos izaugsmes mērķus, kā arī izvērtēt savu mācīšanās
procesu.
Lai veicinātu liceja pedagogu savstarpējo mācīšanos un sadarbību, tika organizētas
pedagogu savstarpējās mācības pa mācību priekšmetu jomām. Šo mācību mērķis bija veicināt
pedagogu izpratni par sasniedzamā rezultāta izvirzīšanas lomu mācību stundā, kā arī dalīties
pieredzē ar praktiskiem piemēriem, kā jēgpilni izvirzīt sasniedzamo rezultātu mācību stundā
un pārliecināties, vai tas ir sasniegts. Šajās mācībās aprobācijas komandu pedagogi
iepazīstināja kolēģus ar projekta mācībās gūtajiem piemēriem un atziņām. Pedagogu
sadarbības aktualizēšana notika, īstenojot savstarpējās stundu vērošanas un apspriešanas plānu.
Šīs aktivitātes mērķis bija veicināt pedagogos prasmi saskatīt kolēģu darbā labās prakses
piemērus, kurus varētu izmantot savā darbā. Nākamajā mācību gadā būtu nepieciešams turpināt
iesākto pedagogu savstarpējo mācīšanos, aktualizējot un precizējot atgriezenisko saiti par
saviem novērojumiem. Aprobācijas komandu pedagogi mēģināja īstenot mācību priekšmetu
skolotāju sadarbību jomas ietvaros vai vairāku jomu ietvaros, kopīgi plānojot vairāku tēmu
apguvi. Šāda sadarbība ir iespējama, to apliecina pedagogu īstenotie starpdisciplinārie projekti.
Nākamajā mācību gadā šo pedagogu sadarbības modeli būtu nepieciešams pilnveidot.
Direktores vietnieku vērotajās mācību stundās bija redzams, ka pedagogu savstarpējās
sadarbības realizēšanai ir bijusi būtiska loma mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanā.
Šī mācību gada otrajā semestrī Rīgas Franču licejā tika organizēta metodiskā diena. Tās
ietvaros Rīgas pedagogiem bija iespēja vērot 16 dažādu mācību priekšmetu stundas un grupās
tās analizēt. Liceja pedagogi demonstrēja savas prasmes, analizēja paveikto un saskatīja
izaicinājumus turpmākajā darbā.
Lai sniegtu atbalstu licejā darbu uzsākušajiem pedagogiem kvalitatīva un mūsdienīga
procesa organizēšanai, mācību gada sākumā tika organizēta tikšanās ar jaunajiem pedagogiem,
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kuras laikā liceja vadība iepazīstināja ar liceja vīziju, vērtībām, attīstības prioritātēm, pedagogu
darba kārtības noteikumiem, skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem, mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtības noteikumiem un citiem aktuāliem normatīvajiem dokumentiem. Mācību
gada laikā direktores vietnieki vēroja un analizēja jauno pedagogu mācību stundas, akcentējot
viņu stiprās puses, iespējas un turpmākos izaicinājumus. Dažādos mācību priekšmetos jaunos
pedagogus konsultēja un atbalstu sniedza pedagogi ar lielāku darba pieredzi licejā.
Stiprās puses:



Mācību satura apguvē veiksmīgi tiek izmantota CLIL metodika un mācību priekšmeta
apguve divās valodās.
Mācību satura apguves procesā tiek īstenoti dažādi pedagogu sadarbības modeļi.

Turpmākās attīstības vajadzības:
2019./2020. mācību gadā šajā pamatjomā mērķis ir pedagogu profesionālās kompetences
paaugstināšana, lai aktualizētu skolotāju sadarbības nozīmīgumu jaunā mācību satura un
pieejas ieviešanas procesā. Lai to sasniegtu, ir nepieciešams:
 turpināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, īstenojot pedagogu stundu vērošanas un
analīzes plānu, kā arī organizēt atgriezeniskās saites sniegšanu par stundu;
 plānot un organizēt starpdisciplinārus mācību satura apguves projektus gan vienas
jomas ietvaros, gan starp dažādām mācību jomām;
 aprobēt pedagogu sadarbības dažādus modeļus mācību satura īstenošanā vienas klases
vai klašu grupas ietvaros.
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4.3. Izglītojamo sasniegumi
4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Licejā ir noteikta kārtība skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, vienoti
principi sasniegumu analīzē un analīzes datu glabāšanā. Licejā datu uzkrāšanai tiek izmantots
elektroniskais žurnāls e-klase. Mācību rezultāti tiek apkopoti semestru un gada nobeigumā, kā
arī periodiski pēc dažādiem pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Mācību sasniegumi tiek
plānveidīgi analizēti mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, Metodiskajā padomē un
pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolēnu ikdienas mācību sasniegumu analīzes materiāli tiek
izmantoti pedagoģiskā procesa pilnveidei. Tā kā e-klases tehniskās iespējas ļauj uzkrāt un gan
kvalitatīvi, gan kvantitatīvi analizēt skolēnu mācību sasniegumu dinamiku, tās noturību, tad
iespējams veidot materiālus katra audzēkņa individuālo un klases mācību sasniegumu
vērtējuma analīzei ikvienā mācību priekšmetā, lai tos izmantotu ikdienas darbā.
Skolēnu vidējie rādītāji ir stabili (4. tabula). Pamatizglītības programmā vairāku gadu
garumā tika pievērsta pastiprināta uzmanība tam, lai visi skolēni apgūtu mācību vielu.
Izglītojamajiem, kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību
priekšmetiem, sadarbojoties attiecīgā mācību priekšmeta pedagogam, klases audzinātājam,
sociālajam pedagogam un skolēnam, viņa vecākiem, tiek veidots individuālais atbalsta
pasākumu plāns. Šādu audzēkņu skaits vidēji ir četri skolēni mācību gadā. Otrgadnieku skaits
pamatizglītības programmā bija 2014./2015.m.g - viens, 2015./2016.m.g. - nebija, bet
2016./2017.m.g. - divi.
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā vidējo rādītāju
kritums skaidrojums ar konkurences samazināšanos. Programmā mācībām 10. klasē tika
uzņemti gandrīz visi interesenti, tai skaitā arī skolēni pat ar vidējo vērtējumu zem 6 ballēm.
Mācību rezultātu svārstīgums un lejupslīde saistāma ar daļas skolēnu motivācijas trūkumu
atsevišķos priekšmetos, piemēram humanitāras ievirzes skolēniem viduvēji rādītāji ir
matemātikā. Rezultātu svārstīgumu un lejupslīdi ietekmē arī kavējumu daudzums. Tādējādi var
secināt, ka mācību stundu kavējumi kopumā un atsevišķu audzēkņu nepietiekamā motivācija
ir radījušas šo svārstīgumu un lejupslīdi, taču kopumā padziļināti izraudzītos mācību
priekšmetus skolēni apgūst labā līmenī un ar pastiprinātu interesi, ko apliecina centralizēto
eksāmenu rezultāti svešvalodās. Pedagogu godprātīgais darbs, atbildība ir tie faktori, ka
veicināja, ka programmā kopumā vidējais vērtējums ir virs septiņām ballēm.
Mācību gada laikā regulāri tiek organizēts konsultatīvais darbs mācību priekšmetos.
Licejā ir ar direktora rīkojumu apstiprināts konsultāciju grafiks. Licejs organizē Vecāku
informācijas dienas, kur vecākiem ir iespēja individuālās sarunās tikties ar mācību priekšmetu
pedagogiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personālu un Liceja vadību, lai kopīgi pārrunātu
dažādus jautājumus, kas saistīti ar skolēna mācīšanās jautājumiem un sasniegumiem ikdienas
darbā.
Stiprās puse|:

Valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītību pēdējos 3 gados ir stabili. Visi
izglītojamie ieguvuši vispārējo pamatizglītību.

CE rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir stabili un lielākoties augstāki par
vidējo līmeni valstī. Visi izglītojamie ieguvuši vispārējo vidējo izglītību.

Pamatizglītības un vidējās izglītības atbilstošus rezultātus valsts pārbaudes darbos
nodrošina izglītojamo optimāli sasniegumi ikdienas darbā.

Ir augsta pedagogu un izglītojamo savstarpējās sadarbība, kas vērsta uz pozitīvu
rezultātu sasniegšanu.
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Turpmākās attīstības vajadzības:



attīstīt katra skolēna personisko iniciatīvu un atbildību;
dažādot darbu ar talantīgajiem skolēniem.

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Plānveidīgais un pārdomātais mācību darbs stundās rezultējas valsts pārbaudes darbos.
3. klašu valsts diagnosticējošie darbu rezultāti (5. tabula) rāda stabilus un labus
rezultātus. Rezultāti latviešu valodā liecina, ka skolēnu sasniegumi vērtējami augstā līmenī,
matemātikā - augstā un optimālā līmeni. Rezultāti analizēti sākumskolas skolotāju metodiskajā
komisijā.
6. klašu valsts diagnosticējošies darbi (6. tabula) rāda stabilitāti sniegumos. Rezultātus
rūpīgi analīzē mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, kur nepieciešamības gadījumā tiek
koriģētas mācību priekšmetu programmas vai ieviestas jaunas, konkrētajiem skolēniem vai
mācību saturam atbilstošākas stratēģijas. Matemātikas valsts diagnosticējošā darba rezultātus,
iespējams, varēja ietekmēt arī pedagogu mainība. Kopumā rezultāti ir augstāki nekā valstī
kopumā.
Lai uzlabotu rezultātus dabaszinībās, vairāk jāizmanto uzdevumi, kuri izstrādāti pēc
diagnosticējošo darbu parauga, jo ikdienas darbā tiek izmantoti citi uzdevumu veidi. Skolēniem
problēmas sagādā arī lasītprasme un izlasītā teksta izpratne. Uzdevumu nosacījumi tiek izlasīti
pavirši, bieži pārprotot nosacījumus, tāpēc arī tiek pieļautas kļūdas. Uzdevumus nepieciešams
diferencēt dažādos līmeņos.
9. klašu skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos (7. tabula) atbilst sasniegumiem ikdienas
darbā vai ir augstāki. Valsts pārbaudes darbu vidējie sasniegumi par vispārējās pamatizglītības
ieguvi ir šādi: matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, ir augstāki par vidējiem sasniegumiem
valstī un pēc urbanizācijas (Rīga). Rezultāti ir stabili, ar tendenci uz izaugsmi.
Sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2014./2015. m.g. latviešu valodā, franču valodā,
angļu valodā, krievu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē ir augstāki gan nekā rādījumi
valstī, gan pēc urbanizācijas ( Rīga), gan pēc skolu tipa. Rezultāti matemātikā, fizikā ir nedaudz
augstāki. Savukārt rezultāti centralizētajos eksāmenos bioloģijā, ķīmijā zemāki nekā valstī
kopumā, gan pēc urbanizācijas, gan pēc skolu tipa.
2015./2016. m. g. centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, angļu valodā, Latvijas un
pasaules vēsturē, bioloģijā, fizikā, krievu valodā, matemātikā skolēni uzrādīja augstākus
rezultātus nekā valstī un Rīgas pilsētā kopumā. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu
uzlabojušies mācību sasniegumi bioloģijā, fizikā, bet pazeminājušie matemātikā. Rezultāti
ķīmijā arī šajā gadā ir zemāki nekā valstī un Rīgas pilsētā.
2016./2017. m.g. licejisti turpināja uzrādīt augstus rezultātus centralizētajos eksāmenos
angļu valodā, latviešu valodā, krievu valodā, franču valodā. Rezultāti Latvijas un pasaules
vēsturē, bioloģijā, fizikā, matemātikā ir augstāki nekā valstī un Rīgas pilsētā kopumā, taču
pazeminājušies salīdzinājumā ar 2015./2016.m.g.
Metodiskajās komisijās, Metodiskajā padomē un augusta pedagoģiskās padomes
sēdēs, analizējot valsts pārbaudes darba rezultātus, tos salīdzina gan ar Rīgas pilsētā iegūtajiem
rezultātiem, gan valstī kopumā (8. tabula). Regulāri ļoti labi rezultāti ir humanitārajos mācību
priekšmetos. CE krievu valodā ķīmijā, fizikā, Latvijas un pasaules vēsturē izvēlas kārtot neliels
skolēnu skaits.
Tiek analizēti cēloņi un meklētas iespējas uzlabot mācību sasniegumus dabas zinības
un matemātikā. Skolēniem šajos mācību priekšmetos ir iespēja apmeklē individuālās
nodarbības minētajos mācību priekšmetos.
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Stiprās puses:
 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās un Metodiskajā padomē izvērtē skolēnu
mācību sasniegumus un izvirza turpmākā darba mērķus;
 valsts pārbaudes darbu rezultāti par pamatizglītību pēdējos 3 gados ir stabili; visi
skolēni ieguvuši vispārējo pamatizglītību;
 CE rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir stabili un lielākoties augstāki par
vidējo līmeni valstī; visi skolēni ieguvuši vispārējo vidējo izglītību;
 pamatizglītības un vidējās izglītības atbilstošus rezultātus valsts pārbaudes darbos
nodrošina skolēnu optimāli sasniegumi ikdienas darbā.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 motivēt visu vidējās izglītības programmu skolēnus paaugstināt mācību sasniegumus
matemātikā un dabaszinību mācību priekšmetos, veicinot pedagoga un skolēnu
konstruktīvu sadarbību, nostiprinot pašvadības un pašizziņas prasmes.
2018./2019.m.g.
Pamatjomā “ Mācību sasniegumi” galvenais uzdevums bija mācību stundā
sasniedzamo rezultātu un atgriezeniskās saites mērķtiecīgas izvēles prasmju
pilnveide. Lai to sasniegtu, bija nepieciešams aktualizēt mācību stundas nozīmi
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.
Šī uzdevuma īstenošanā ļoti būtiski bija pārraudzīt skolēnu ikdienas mācību
sasniegumus. Šajā mācību gadā tika precizēta un pilnveidota mācību sasniegumu vērtēšana
svešvalodās, akcentējot vienotas prasības un kritērijus tematisko pārbaudes darbu izstrādē.
Vairākos mācību priekšmetos tika turpināts uzlabot un pilnveidot tematisko pārbaudes
darbu programmas, akcentējot skolēna pašvadības prasmes temata apguvē. Lai nodrošinātu
pedagogu vienotu izpratni par skolēnu snieguma novērtēšanu, tika izstrādāti un aprobēti
vienoti rakstu darbu un mutvārdu snieguma novērtēšanas kritēriji svešvalodās. Mācību
gada laikā jomu sanāksmēs un darba grupās tika veicināta pedagogu izpratne par dažādiem
vērtēšanas veidiem un metodisko paņēmienu izmantošanu vērtēšanas procesā, īpaši
akcentējot skolēnu pašnovērtēšanas prasmju pilnveidi, kas turpināma nākamajā mācību
gadā.
Pedagogu ieguldījumu savā izaugsmē un kvalitatīvā mācību darba organizēšanā
apliecina skolēnu novērtējums, 2018./2019.m.g. izvirzot matemātikas skolotāju L. Purgaili
Ekselences balvai. Šim pasākumam tika pieteikti vairāk nekā 300 skolotāji. Komisija L.
Purgaili nominēja kā vienu no piecām Ekselences balvas kandidātēm, uzaicinot vadīt
stundu skolēniem Teikas vidusskolā.
Skolēnu ikdienas mācību sasniegumus un pedagogu ieguldījumu apliecina skolēnu
konkurētspēja mācību priekšmetu olimpiādēs. Pamatojoties uz skolēnu sniegumu
olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajā darbībā, Ata Kronvalda balvas konkursā iegūta 3.
vieta lielo vidusskolu grupā.
Stiprās puses:



Skolēnu ikdienas mācību sasniegumi tiek mērķtiecīgi un regulāri pārraudzīti.
Skolēni tiek motivēti un mācību stundas laikā ar vien vairāk tiek iesaistīti savas
izaugsmes plānošanā un pilnveidē.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
2019./2020. mācību gadā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas
procesa gaitā ir būtiski aktualizēt formatīvās vērtēšanas nozīmīgumu efektīvas
atgriezeniskās saites nodrošināšanai, tādējādi nākamajā mācību gadā ir nepieciešams:




organizēt nodarbības pedagogiem, lai iegūtu izpratni par formatīvās vērtēšanas nozīmi
skolēna izaugsmē;
savstarpējās stundu vērošanas procesā un pieredzes apmaiņas semināros padziļināt
prasmes, kā interpretēt formatīvajā vērtēšanā iegūtos datus skolēna izaugsmes
plānošanai;
veicināt darbu ar talantīgiem skolēniem.
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4.4. Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Licejā darbojas zinošs un motivēts atbalsta personāls: psihologs, sociālais pedagogs,
speciālais pedagogs, logopēds, skolas medmāsa. Atbalsta personāls savā jomā strādā skolēnu
vajadzību apzināšanai un atbalstam. Atbalsta personāls sadarbojas ar klašu audzinātājiem,
mācību priekšmetu pedagogiem, skolas vadību un izglītojamo vecākiem. Nepieciešamības
gadījumā personāls sadarbojas ar pašvaldības un valsts pārvaldes institūcijām. Skolā tiek
analizēts katrs skolēnu uzvedības problēmu vai vardarbības gadījums. Regulāri tiek apzinātas
skolēnu psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības un tās risinātas.
Atbalsta personāla galvenie darbības virzieni:
 atbalsta sniegšana individuālā līmenī,
 izglītojošais darbs klasēs pēc audzinātāju aicinājuma, risinot konkrētas situācijas,
 protokolētas vairākpusējas sapulces, risinot kādu konkrētu problēmsituāciju,
 preventīvs darbs klasēs,
 adaptāciju dienu plānošana un vadīšana,
 atbalsts skolēniem karjeras plānošanā.
Skolas psihologs pēc pieprasījuma veic skolēnu psiholoģisko (izziņas spēju,
personības) diagnostiku, konsultē izglītojamo vecākus, skolotājus un citas iesaistītās personas
atbilstoši Psihologu ētikas kodeksam, nepieciešamības gadījumā iesaista citas institūcijas. Ar
vecāku rakstisku piekrišanu nodrošina konsultācijas skolēniem. Pēc skolotāju vai Liceja
vadības pieprasījuma veic klases/grupas diagnostiku, izpēti (piemēram, klases psiholoģiskais
klimats, 1., 4. klašu izpēte), pēc skolotāju pieprasījuma veic profilaktisko darbu ar klasē,
strādājot ar savstarpējo attiecību problēmu tēmām, konfliktsituācijām u.c., veic izpēti par
adaptācijas norisi, informē Liceja vadību un skolotājus par rezultātiem, situāciju klasē kopumā,
apzina skolēnus ar mācīšanās grūtībām. Izglītības psihologs veic skolēnu konsultēšanu grupās
- saskarsmes veidošana, emociju pašregulācija, trauksmes mazināšana u.c.
Sociālie pedagogi organizē preventīvos pasākumus skolā par sociālpegagoģiskiem un
atkarību profilakses jautājumiem dažādām vecuma grupām. Atbalsta personāls koordinē
sadarbību starp ģimeni, skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par bērnu sociālo problēmu
risināšanu, kā arī risina konkrētus ar bērnu tiesību apdraudējumu saistītus gadījumus.
Skolai ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par skolēnu veselību
un individuālajām vajadzībām. Licejā ir nodrošināta apmācība pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā. Skolā ir ierīkots kabinets - veselības punkts, tam ir noteikts darba laiks. Skola
nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā audzēkņu profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību. Brīvajās stundās, starpbrīžos un pēc mācību stundām
skolēni var izmantot ēdnīcas, kafejnīcas un lasītavas pakalpojumus. Ir noteikta kārtība, kā
Liceja skolēni drīkst atstāt skolas ēku mācību procesa laikā.
Licejā tiek regulāri popularizēts un praktizēts veselīgs dzīvesveids. Klases
audzināšanas stundās ir iekļautas tēmas par veselīgu dzīvesveidu. Skolā ir notikušas dietologu,
uztura speciālistu praktiskās nodarbības skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem. Skolēniem
tiek piedāvāti kvalitatīvi ēdināšanas pakalpojumi. Regulāri tiek piedāvāts piens un augļi,
visbiežāk āboli un burkāni. Licejā tiek veicināta veselīgas pārtikas lietošana. Arī sportisko
aktivitāšu klāsts skolēniem ir pārdomāts un daudzveidīgs. Skolēniem visās vecuma grupās tiek
organizētas sporta dienas dažādos mācību gada mēnešos. Olimpiskajā dienā septembrī ik gadus
piedalās visi skolas audzēkņi; lielajā sporta laukumā vingro visi – gan skolēni, gan skolas
darbinieki. Sporta skolotāji šim pasākumam gatavojas ļoti savlaicīgi.
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Stiprās puses:
 Licejā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi, kas regulāri tiek
pārskatīti, aktualizēti;
 skolēni ik gadu tiek instruēti un iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem,
drošības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 skolas atbalsta personāla attieksme un darbs ir profesionāls un atbildīgs;
 veselības aprūpi licejā nodrošina augsti kvalificēta medicīnas māsa, sniedzot
profesionālu palīdzību skolēniem;
 tiek apzināti skolēni, kuriem nepieciešama sociālā un psiholoģiskā palīdzība, tiek
sniegtas kvalificētu speciālistu konsultācijas;
 problēmsituācijas tiek risinātas profesionāli organizētās sarunās mierīgā un maksimāli
pozitīvā atmosfērā.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt atbalsta personāla un klašu audzinātāju sadarbības metožu pilnveidi;
 turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un aktīvai iesaistīšanai bērna skolas
gaitu sekošanā;
 pārskatīt un modernizēt skolas atbalsta personāla darba prioritātes un ieteicamo darba
laika sadalījumu.
Kritērija novērtējums - labi.

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Licejā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi, kas regulē kārtību,
kā tiek organizēti pasākumi skolā vai ārpus tās, nodrošinot skolēnu drošību. Liceja iekšējās
kārtības noteikumos ir noteikta vecākiem un citiem apmeklētājiem saistoša uzturēšanās kārtība,
kā tiek reģistrēti apmeklētāji. Liceja dežurants kontrolē apmeklētāju ierašanos skolā. Licejā ik
dienu dežurē vadības pārstāvis. Dežurējošie pedagogi atbild par kārtību gaiteņos, garderobē,
ēdnīcā. Liceja iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas” nosaka
vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību Licejā, kā arī Liceja darbinieku pienākumus.
Skolas telpās ir izvietota nepieciešamā informācija par cilvēku pārvietošanos ārkārtas
situācijā, t.i., evakuācijas plāns. Iekšējās kārtības noteikumos ir iekļauta informācija par liceja
rīcības plānu, ja skolā vai tās teritorijā konstatē alkoholisko vai citu apreibinošo vielu klātbūtni.
Licejā tiek organizēti pasākumi atkarību profilaksei, skolēnu psiholoģiskajam atbalstam. Licejā
piedāvā pagarinātās dienas grupas nodarbības. Klašu audzināšanas stundās tiek aktualizēti
Liceja iekšējās kārtības noteikumi skolēniem, ar izglītojamajiem regulāri tiek pārrunāti
drošības jautājumi, rīcība ekstremālās situācijās, evakuācijas plāns, satiksmes drošība, pirmās
palīdzības sniegšana.
Skolēni visa mācību gada garumā tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem, kā arī
citiem normatīvajiem aktiem, lai pilnveidotu viņu izpratni par atbildību dažādās skolas ikdienas
situācijās, kā arī attīstītu priekšstatu par drošas vides pamatiem.
Licejā pastāv noteikta kārtība ārpus stundu pasākumu organizēšanai skolā un ārpus tās.
Ir izstrādāta skolēnu uztverei atbilstoša drošas rīcības un atbildības sistēma, ja izglītības iestādē
konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto vai izplata atkarību izraisošas vielas vai kādus skolas
vidē neatļautus priekšmetus. Ir organizēti atkarību profilakses pasākumi. Licejā analizē skolēnu
uzvedību, uzvedības problēmas un vardarbības gadījumus. Audzēkņi, skolotāji un skolas
darbinieki zina, kā rīkoties fiziskas vardarbības gadījumos.
Skolēni un skolas darbinieki ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās kārtības
noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Skolotāji ir apguvuši speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un
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zina, kā nodrošināt skolēnu drošību un darba aizsardzību. Audzēkņi jūtas droši skolas telpās
un teritorijā. Ir notikušas mācības par rīcību ārkārtas situācijās, skolēni zina, kā rīkoties ārkārtas
situācijās vai evakuācijas gadījumā. Skolas darbinieki ir apguvuši cilvēkdrošības jautājumus
un ievēro to prasības. Skolēni un personāls zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas
gadījumos.
Licejā nepārtraukti ir dežurants, viņa atrašanās vieta ir 1.stāva vestibils. Dežurantam ir
darbs arī pie videonovērošanas iekārtas, skolā un ārpusskolas vidē ir izvietotas 16
videokameras.
Stiprās puses:
 skolēni ir instruēti par skolas iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un
citiem normatīvajiem aktiem;
 Liceja pedagogi ir apguvuši speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 veikt papildinājumus un uzlabojumus Liceja izveidotajos drošības noteikumos, kas
ievērojami abās liceja ēkās un ārpus tām.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Licejā darbojas skolēnu pašpārvalde. Tajā darbojas vidusskolas audzēkņi. Pašpārvaldes
darbs tiek plānots. Skolēnu pašpārvaldei ir savs Facebook profils, skolas mājas lapā ir Skolēnu
pašpārvaldē ievēlēto dalībnieku saraksts. Skolēnu pašpārvalde iesaistās izglītības iestādes
padomes darbā. Pedagogi veicina audzēkņu iesaistīšanos pašpārvaldes un skolas padomes
darbā, nodrošinot skolēnu pārstāvniecību un līdzdalību priekšlikumu izteikšanā, lēmumu
pieņemšanā un izpildes nodrošināšanā. Skolēnu pašpārvaldes idejas, iniciatīvas un lēmumi
skolā tiek atbalstīti un realizēti. Skolotāji un skolēni tiek informēti par pašpārvaldes darbību un
darba formām, darba rezultātiem, skolēni iesaistās pašpārvaldes rīkotajās aktivitātēs.
Skolā tiek plānoti un organizēti daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, to sagatavošanā
un norisē iesaistīti skolēni. Liceja vadība veic pasākumu satura un norises analīzi. Licejā plāno
un organizē valstiskās audzināšanas pasākumus, organizējot gan valsts karoga lentīšu
izsniegšanu, valsts svētkiem veltītas klases stundas, organizējot tikšanās ar sabiedrībā
zināmiem cilvēkiem, valsts svētku koncertus un īpaši Licejam raksturīgo svētku kliņģera
baudīšanu valsts svētku ietvaros, stiprinot audzēkņu valstiskuma apziņu, veicinot pilsonisko
līdzdalību, lojalitāti, patriotismu. Ar koru un deju koncertiem Liceja pedagogi un audzēkņi
uzstājas dažādās vietās, piemēram, citās skolās, kultūras namos, tautas namos, pansionātos u.c.
Licejā veicina lepnumu par Latvijas valsti un cilvēkiem, stiprina piederību savai skolai, pilsētai,
valstij. To pierāda dalība un sasniegumi augstas pakāpes konkursos, olimpiādēs gan Latvijā,
gan ārpus tās. Klases audzināšanas stundas veicina vispusīgu personības attīstību. Klases
stundu saturs ļoti atbilst skolas audzināšanas darba programmai. Tajā ietverti visi
nepieciešamie aspekti: sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, pilsoniskā
līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. Klases stundas ik gadu tiek tematiski
plānotas pa semestriem un datumiem, stundas notiek regulāri, nepieciešamības gadījumā tiek
veiktas korekcijas stundu tematiskajā plānojumā. Audzināšanas procesā tiek veicinātas
vispārcilvēciskas vērtības: atbildība, cieņa, tolerance, takts, centība, drosme, godīgums,
gudrība, laipnība, līdzcietība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums. Pedagogi veicina skolēnu
iesaistīšanos skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē.
Liceja interešu izglītības programmu piedāvājums veicina radošas un vispusīgas
personības attīstību. Interešu izglītību programmu izvēle un izstrāde ir pamatota un
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mērķtiecīga, skolēniem un viņu ģimenēm ir pieejama informācija par programmām un
nodarbību norises laikiem. Interešu izglītības nodarbību uzskaite tiek veikta e-klasē. Notiek
interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze. Skatīt tabulu pielikumā "Liceja
sasniegumi interešu izglītībā: 2014 -2017". Katra mācību gada noslēgumā notiek interešu
izglītības programmu un paveiktā analīze. Licejā tiek apkopota informācija par skolēnu dalību
skolas interešu izglītības nodarbībās un nodarbībās ārpus tās. Jautājumi par interešu izglītību
tiek pārrunāti pedagogu informatīvajās sanāksmēs, interešu izglītības pedagogu sanāksmēs un
pedagoģiskajās sēdēs, veicot skolas darba pašvērtējumu.
Tiek izvērtēta programmu aktualitāte, sasniegumi, problēmas un pieprasījums. Pēc
pasākumiem, kuros piedalās Liceja interešu izglītības pulciņu dalībnieki, kopā ar interešu
izglītības pedagogiem tiek pārrunāti sasniegumi un vēl risināmie jautājumi. Pedagogi veic sava
darba pašvērtējumu, sagatavo pieprasījumus un pamato nepieciešamību materiāli tehniskās
bāzes papildināšanai. Šī mācību gada lielākais izaicinājums Latvijas simtgades svinību
kontekstā ir divu deju kolektīvu - 3.- 4.klašu, 8.-12.klašu skolēnu - dalība Vispārējos Latvijas
dziesmu un deju svētkos, kas risināsies 2018.gada vasarā. Ļoti nozīmīgi, ka deju kolektīvs
piedalīsies arī 4.,5.maijā plānotajos lieluzvedumos Arēnā Rīga kopā ar muzikālo apvienību
"Raxtu raxti", šie koncerti turpinās simbolisko svinību ceļu pretī Latvijas simtgadei.
Lai atbalstītu skolēnu interešu un spēju attīstīšanu, kā arī sākumskolas skolēnu ģimeņu
vajadzības, tiek organizētas pagarināto grupu ietvaros tematiskās nodarbības pirms un pēc
mācību stundām. Vecāku pieprasījums pēc minētajām nodarbībām ir ļoti liels. Telpu trūkumu
dēļ skolas vadība sadarbojas un piedāvā iespējas sākumskolas skolēniem apmeklēt dažādas
nodarbības Rīgas pašvaldības interešu izglītības centros.
Licejā 2017.gada martā ir rūpīgi un no jauna izstrādāta audzināšanas darba programma,
kas ir pamats klases audzināšanas stundu tematiskajam plānojumam un stundu darbam. Darbs
pēc šīs programmas rit racionāli, radoši un loģiski.
Abās skolas bibliotēkās speciālisti sniedz kvalitatīvu un profesionālu atbalstu skolēnu
personības veidošanā. Skola īsteno dažādus un daudzveidīgus lasīšanas veicināšanas
pasākumus un atbalsta audzēkņus informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē.
Ar ļoti labiem panākumiem skolēni piedalās Junior Achievement projektā, ar
sasniegumiem var lepoties vidusskolēni, kuri izveidojuši veiksmīgu skolēnu mācību
uzņēmumu "AP Cahon Drumms". Skola ir iesaistījusies Līderu programmā, Ēnu dienās,
Biznesa spēlē "TITAN".
Skolas franču valodas skolotājiem ir ilgstoša sadarbība ar Sarānas Monžuā pamatskolu
Francijā, tāpēc ikgadēji notiek mūsu skolēnu apmaiņas braucieni uz Franciju un franču jauniešu
ciemošanās Latvijā.
Stiprās puses:
 Licejā ir augsti attīstīta interešu izglītība, to apliecina dalība un rezultāti pašdarbības
kolektīvu skatēs, koncertos, sacensībās, konkursos, festivālos, Vispārējos un Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
 2016. gada septembrī, svinot Liceja 95. gadu jubileju, notika vērienīgs svētku koncerts
kultūras pilī "Ziemeļblāzma" un tika izdota grāmata "Rīgas Franču licejs. 21.gadsimts
ir sācies";
 Licejā ir darboties griboša, demokrātiskā ceļā vēlēta Skolēnu pašpārvalde, tai ir savs
darba plāns, pašpārvaldes pārstāvji apmeklē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta rīkotos pasākumus, ar to saturu tiek iepazīstināti visi Skolēnu
pašpārvaldes locekļi;
 Licejā izstrādātā audzināšanas darba programma klašu audzinātājiem ir pamats un
palīgs ikdienas mācību procesā.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
 pedagogu cieša sadarbība un savstarpēja sapratne gan mācību procesa nodrošināšanai,
gan kvalitatīvai interešu izglītības attīstībai;
 Skolēnu pašpārvaldes darbs ir rūpīgi izplānots, racionāls, loģisks un radošs, turpināt
motivējošu un aktivizējošu darbu ar Skolēnu pašpārvaldi.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Licejā ir pieejama aktuāla informācija, tai skaitā elektroniskā formā, par īstenotajām
izglītības programmām, to apguves nosacījumiem. Tāpat skolā organizē informatīvos
pasākumus gan skolēniem, gan ģimenēm, sākot no pirmskolas vecuma līdz 12.klases beigšanai,
pasākumi tiek dokumentēti. Skolas mājas lapā ir atspoguļotas izglītības programmas,
ārpusstundu pasākumi, aktualitātes. Licejā ir integrēts karjeras izglītības plāns, kas pielāgots
katram vecumposmam, ar aktualitātēm par karjeras izglītības pasākumiem tiek informēti
skolotāji, īpaši klašu audzinātāji. Arī paši skolotāji izrāda cieņpilnu ieinteresētību skolēnu
karjeras izglītības veicināšanā, organizējot lekcijas, nodarbības, sarunas un uzņemoties
atbildību par šiem pasākumiem.
Licejā ir izstrādātas un tiek īstenotas karjeras izglītības programmas, klases stundu
tematiskajos plānojumos ir paredzētas stundas par karjeras izglītības jautājumiem, audzēkņu
karjeras izpētes darbs sākumskolas un pamatskolas posmā sākas ar vecāku profesiju
iepazīšanu, klases stundās audzinātāji lielu uzsvaru liek uz personības vajadzību, raksturu tipu
izpēti, interešu izziņu. Skolēni tiek rosināti domāt par personības izaugsmes tēmām:
- apzināties savas intereses, talantus, prasmes, iespējas,
- kur un kā meklēt informāciju par profesiju,
- izkoptas un inteliģentas personības veidošana,
- veiksmīgas karjeras priekšnoteikums - līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku,
- karjeras svarīgums cilvēka attīstībā,
- mācīšanās jēga un iegūtās izglītības kvalitāte,
- veselības nozīme un dzīves kvalitāte,
- profesiju daudzveidība,
- neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs.
Karjeras izglītības jautājumi tiek skarti ikviena mācību priekšmeta stundā ar noteiktu
uzsvaru uz jebkurā mācību priekšmetā svarīgāko - cilvēku.
Skolēni tiek rosināti piedalīties projektos, konkursos, skatēs, izstādēs, olimpiādēs,
skolēnu mācību uzņēmumu izveidē, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu
sagatavošanā un norisē. Karjeras izglītības pasākumus koordinē direktores vietniece
ārpusklases jautājumos, apgūstot un analizējot nepieciešamo informāciju, apkopojot
informāciju no klašu audzinātājiem par karjeras izglītību katrā klasē atsevišķi, plānojot karjeras
izglītības darbu kopumā. Skolēniem ir nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga informācija
par tālākizglītības iespējām, par darba pasaules iespējām, tendencēm, profesijām. Karjeras
izglītības pasākumos ir iesaistītas valstiskās (Nodarbinātības valsts aģentūra, VALSTS
IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA) un nevalstiskās organizācijas, piemēram, AFS, skolā
regulāri viesojas dažādu profesiju pārstāvji, skolas absolventi, audzēkņu ģimenes. Skolā
ikgadēji tiek apkopota informācija par absolventu turpmākajām gaitām pēc vidējās izglītības
iegūšanas.
Licejā sniegtais atbalsts karjeras izglītības jomā ir pasākumu kopums visām vecuma
grupām: tematiskās klases stundas karjeras izglītībā, tematiskās mācību ekskursijas, tikšanās
ar ievērojamiem cilvēkiem, skolas absolventiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, "Ēnu diena",
informācijas pieejamība par augstskolu programmām, mācību ekskursijas.
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Stiprās puses:
 skolā ir izstrādāta karjeras izglītības programma, kas paredzēta sākumskola,
pamatskolas un vidusskolas vecumposmam;
 karjeras izglītības programmas īstenošanā iesaistās skolas atbalsta personāls: sociālā
pedagoģe, psihologs;
 karjeras izglītības darbā skolēnu izglītošanā ļoti lielu darbu veic klašu audzinātāji,
sadarbojoties ar valsts un nevalstisko institūciju pārstāvjiem.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt darbu pie karjeras izglītības programmas pilnveides un modernizācijas;
 iesaistīt izglītojamos dalībai dažādos jauniešu projektos (piemēram, Brīvprātīgo darbs,
prakses uzņēmumos, Erasmus programmas jauniešiem, Euroscola projekts u.c.).
 aktivizēt karjeras izglītības pasākumu darbību uz vietas Licejā.
Kritērija novērtējums - labi.
4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Liceja skolēniem atbalstu mācību darbā nodrošina mācību priekšmetu skolotāji, klašu
audzinātāji sadarbībā ar atbalsta personālu un skolas vadību. Mācību darba diferenciācija
notiek mācību stundu laikā, individuālajās un fakultatīvajās nodarbībās, kas domātas darbam
gan ar talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Licejā tiek
nodrošināta mācību satura un izvēlēto metožu daudzveidība. Tā kā talantu attīstīšana ir viena
no jomas "Atbalsts skolēniem" prioritātēm, tad darbam ar talantīgajiem audzēkņiem paredzētas
ne tikai mācību stundas, bet arī individuālās nodarbības. Skolā ļoti atbalsta un veicina talantīgo
skolēnu dalību konkursos, olimpiādēs, projektos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Katru
mācību gadu Liceja audzēkņi, profesionālu pedagogu rosināti un atbalstīti, gūst valsts līmeņa
panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Savas
talanta šķautnes, radošumu skolēni attīsta un demonstrē arī skolas tradicionālajos pasākumos,
mācību priekšmetu nedēļās u.c.
Licejā atbalsta pedagogus darbā ar talantīgajiem skolēniem. Ikdienas mācību procesā
ņem vērā audzēkņu talantus, intereses, spējas, gribu. Mācību priekšmetu pedagogi plāno laiku
darbam ar talantīgiem skolēniem. Tieši tas pats sakāms par darbu ar skolēniem, kuriem mācības
sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skolēniem ar mācību grūtībām ir
pieejamas regulāras konsultācijas un papildu individuālas konsultācijas mācību sasniegumu
uzlabošanai un sevis pilnveidošanai. Kā atbalsts skolēnam, viņa ģimenei ir kvalitatīvi
organizēta tikšanās visām iesaistītajām pusēm, piemēram, skolotājs, vecāki, skolēns, klases
audzinātājs, direktores vietnieks, atbalsta personāls.
Skolēniem, kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā no mācību
priekšmetiem, tiek izstrādāts papildus atbalsta pasākumu plāns. Papildus atbalsta pasākumu
plāna īstenošanā mācību priekšmetu pedagogi sadarbojas ar izglītojamā vecākiem.
Jautājumi par atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamajiem ar mācību grūtībām tiek
analizēti atbalsta personāla sanāksmēs, mācību priekšmetu metodisko komisiju sanāksmēs,
metodiskās padomes sēdēs un skolas vadības apspriedēs.
Skolā ir noteikta kārtība un izstrādāts individuālais plāns atbalsta sniegšanai
reemigrējušiem vai imigrējušiem audzēkņiem. Licejā katru mācību gadu ir skolēni, kuri
atgriežas no mācībām ārzemēs, tad nepieciešamības gadījumā ir iespējams vienoties ar mācību
priekšmetu skolotājiem par mācību vielas apguvi pēc individuāla grafika. Klašu audzinātāji
seko skolēnu mācību darba rezultātiem, izvēlas tādas klases stundu tēmas un audzināšanas
metodes, kas veicina skolēnu atbildību par mācību procesa rezultātiem, motivē paaugstināt
sasniegumus mācībās.
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Stiprās puses:
 Licejā tiek rīkotas adaptācijas dienas 1., 7., 10.klašu skolēniem, sadarbojoties atbalsta
personālam un klašu audzinātājiem;
 skolēnu vecāki ir informēti par bērnu mācību darba rezultātiem, sasniegumiem interešu
izglītībā, kā arī citās aktivitātēs;
 talantīgie skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
ārpusskolas skatēs un konkursos.
Turpmākās attīstības vajadzības:
▫ pilnveidot diferenciāciju visos mācību procesa posmos (mācību stunda, individuālais
darbs, spēju attīstīšana, intereses veidošana, nostiprināšana);
▫ motivēt skolēnus savlaicīgam un mērķtiecīgam konsultāciju apmeklējumam.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Licejs neīsteno speciālās izglītības programmas. Nav skolēnu, kuriem ar Pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu noteikti atbalsta pasākumi.

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Liceja un ģimeņu sadarbības procesā svarīga vieta tiek ierādīta informācijas apmaiņai
ar audzēkņu vecākiem. Liceja personāls regulāri informē skolēnu ģimenes par mācību
sasniegumiem, stundu apmeklējumu, uzvedību, attieksmi pret mācību darbu.
Liceja vadība un pedagogi regulāri informē skolēnu ģimenes par izglītības iestādes
darbību, mācību un audzināšanas procesu. Informācija tiek sniegta savlaicīgi, koncentrēti,
skaidri.
Informāciju vecāki var iegūt:
 bērnam stājoties Licejā (1.,10.klase),
 vecāku kopsapulcēs pa klašu grupām,
 Skolas padomes sanāksmēs,
 klases vecāku sapulcēs,
 vecāku dienās,
 e-klasē (arī sekmju izdrukās),
 liecībās,
 Liceja mājas lapā
Licejā notiek gan vecāku tikšanās ar pedagogiem, gan klašu vecāku sapulces, gan
skolas sapulces, koncerti, pasākumi. Liceja vadība skolēnu ģimenes informē par izglītības
iestādes atbalstu audzēkņu personības attīstībai, skolas vadība īpaši sadarbojas ar vecākiem un
ģimenēm gadījumos, ja tas ir nepieciešams. Skolā ir noteikta kārtība, kā skolēnu ģimenes var
izteikt savus iebildumus un ierosinājumus, skolēnu ģimenes par šo kārtību ir informētas.
Priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākajā darbībā. Liceja vadība ir atvērta
sarunai ar vecākiem. Vecāku izteiktos ierosinājumus, priekšlikumus analizē mācību
priekšmetu metodiskajās komisijās, metodiskajā padomē, vadības sanāksmēs un secinājumus
izmanto mācību un audzināšanas darba kvalitatīvai nodrošināšanai. Vecāku viedoklis par
Liceja darbu tiek izzināts, arī veicot anketēšanu EDURIO sistēmā. Pārsvarā vecāku viedoklis
par skolas darbu kopumā, informācijas apmaiņu ir pozitīvs.
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Izglītības iestādes sniegtā informācija audzēkņu ģimenēm par sasniegumiem,
panākumiem, mācību stundu apmeklējumu, uzvedību, uzcītību, attieksmi ir regulāra. Ģimeņu
informēšanai tiek izmantotas dažādas saziņas formas: e-klase, e-pasts, tālrunis, SMS, papīra
formāts u.c. Skola ievieto informāciju skolēnu ģimenēm izglītības iestādes tīmekļa vietnē.
Skolēnu ģimenes ir iesaistītas skolas un klases audzināšanas pasākumos, sākumskolā izteikti
regulāri, pamatskolā un vidusskolā - vairāk noslēdzot vienu izglītības posmu skolēna dzīvē.
Nākamo pirmo klašu vecāku sapulces notiek katru gadu jūnijā, tajās iepazīstina vecākus
ar skolas darbu, prasībām, mācību līdzekļu nodrošinājumu un skolas formām.
Katru gadu pirmajā semestrī Liceja vadība organizē vecāku kopsapulces 9.un 12. klašu
vecākiem, lai iepazīstinātu ar noteikumiem par valsts pārbaudes darbu norisi un prasībām
izglītības dokumentu iegūšanai. 9. klašu vecāki tiek iepazīstināti ar Liceja piedāvātajām
vispārējās vidējās izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem.
Skolas padomes sanāksmes notiek divas reizes mācību gadā: rudenī un pavasarī. Skolas
padomē audzēkņu vecāki ir vairākumā. Šobrīd tie ir 12 vecāki. Padomes vadītājs ir ievēlēts no
vecāku vidus. Vecāki iesniedz priekšlikumus skolas ikdienas darba un perspektīvā plāna jeb
attīstības plāna pilnveidei.
Stiprās puses:
 Licejā ir stipra, viedokli izsakoša Skolas padome, kurā ir pārstāvētas visas ieinteresētās
puses: 12 vecāki, skolas vadība, skolotāji, 9.-12. klašu pārstāvji;
 pateicoties liceja pedagogu neatlaidīgam darbam un vecāku atbalstam, skolā 1.-9.klašu
skolēniem ir obligāta skolas forma;
 skolotāju un klases audzinātāju saziņa ar audzēkņu ģimenēm ir augstā līmenī, ievērojot
diskrētumu un toleranci.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt un pilnveidot sadarbību ar vecākiem, rosinot sadarbību vērtībizglītības un
drošības jautājumos;
 turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un aktīvākai iesaistīšanai bērnu skolas
gaitu norisē.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.
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4.5. Izglītības iestādes vide
4.5.1. Mikroklimats
Liceja mikroklimats ir viens no būtiskiem faktoriem, kas nosaka skolēnu un pedagogu
darbības motivāciju, aktivitāti un sasniegumus, emocionālo noskaņojumu un uzticēšanos savai
skolai.
Pieaugošais skolēnu skaits skolā, mazs izglītojamo skaits, kuri maina šo skolu pret citu
skolu Rīgā, Liceja absolventu atsauksmes, labs skolas prestižs sabiedrībā, atsaucīgi un darba
rezultātos ieinteresēti pedagogi, pārsvarā pozitīvi un motivēti skolēni, lielākoties Liceja
darbību atbalstoši vecāki ir tikai daļa faktu, kas liecina par to, ka skolas mikroklimats ir
pozitīvs, sadarbību un attīstību veicinošs.
Licejs veiksmīgi plāno un veido savu skolas tēlu, kopj un uztur esošās tradīcijas. Licejs
nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstīgi normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai. Pedagogi ir objektīvi, mācību un audzināšanas procesā ievēro
politisko neitralitāti, pedagoģijas, profesionālās ētikas, cilvēktiesību, humānisma principus.
Skolēni un personāls jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības,
sociālā stāvokļa vai citiem apstākļiem, kas katram indivīdam mēdz būt atšķirīgi. Licejā ievēro
katra audzēkņa attīstības individuālās īpatnības, lingvistiskās, kultūras un sociāli emocionālās
vides atšķirības, dažādas spējas un speciālās vajadzības.
Licejam ir sava simbolika - skolas karogs, logo, himna, žetons. Simbolika ir piederība
savai vietai, savai skolai. Licejs prezentē un popularizē sevi sabiedrībā, piedaloties dažādos
pasākumos, projektos; stāstot par Liceja darbu un aktualitātēm presē, televīzijā, radio;
pieņemot pie sevis ciemiņus un daloties pieredzē.
Licejā ik gadu ierodas mācību spēki no Francijas, arī skolēni daudz ceļo un mācās
dažādu programmu ietvaros ārpus Latvijas, skolēni ir raduši pie dažādības saskarsmē citam ar
citu. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma,
nacionalitātes, reliģiskās piederības vai citiem apstākļiem.
Skolotāji un skolas darbinieki savā darbībā ievēro un veicina vispārcilvēcisko un
demokrātijas vērtību apguvi, veicina un sekmē to ievērošanu skolas vidē un ārpus tās. Licejā
pienākumi un veicamie uzdevumi tiek deleģēti demokrātiskā sarunu ceļā. Konfliktsituāciju
gadījumā Licejs reaģē nekavējoties, veicot visas nepieciešamās darbības konflikta
atrisināšanai. Notiek regulāri preventīvie pasākumi konfliktsituāciju risināšanas prasmju
attīstīšanā.
Liceja vadības, skolotāju, skolas darbinieku un skolēnu attiecības ir cieņpilnas,
labvēlīgas. Jaunie audzēkņi un personāls, iekļaujoties skolas dzīvē un ikdienas ritmā, izjūt
atbalstu, sapratni un rūpes. Tiek atbalstīta pozitīvas uzvedības veicināšana. Ja ir radies kāds
pārkāpums, tiek izvēlēts pēc iespējas precīzākais un tajā brīdī labākais situācijas risinājums.
Skolas personāla attieksme pret skolas absolventiem, ciemiņiem, apmeklētājiem, vecākiem
vienmēr ir laipna, korekta, toleranta un taktiska.
Liceja tradīcijas tiek uzturētas daudzu gadu garumā, sekmējot gan skolēnu, gan skolēnu
vecāku, gan Liceja darbinieku piederību savai skolai – Zinību diena, Skolotāju diena, Valsts
svētku svinēšana, Ziemassvētku pasākumi, Mātes dienas pasākums, koru un deju kolektīvu
atskaites koncerti, Pēdējais zvans, izlaidumi, absolventu salidojumi u.c. - veicinot
izglītojamajos, vecākos un darbiniekos lepnumu par skolu.
Ļoti būtiska nozīme mikroklimata radīšanā ir arī skolēnu pašpārvaldei, kas sekmē
skolēnu, pedagogu un skolas vadības sadarbību labvēlīgas, iecietīgas un komfortablas vides
radīšanā Licejā. Skolēnu, pedagogu un vadības sadarbība ir demokrātiska, draudzīga,
atbalstoša un vērsta uz attīstību - gan individuālo, gan skolas kopumā.
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Stiprās puses:
 skolas tēla uzturēšanā un veidošanā iesaistīts gan liceja personāls, gan skolēni, gan
absolventi un ģimenes;
 ik dienu licejā stiprina audzēkņu piederības apziņu savai skolai, savai pilsētai un valstij.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt cilvēciskas un cieņpilnas attiecības visos līmeņos, tādējādi nodrošinot arī
skolas tēla labo slavu sabiedrībā.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Liceja (Rīgā, Mēness ielā 8) teritorijas kopējā ārējā platība ir 12237m2, telpu kopējā
platība ir 4768,50 m2.
Skola izglītības programmu izpilde tiek nodrošināta skolēnu dzīvībai un veselībai
drošos apstākļos. Telpu platība un tehniskais aprīkojums atbilst būvniecības, drošības un
higiēnas prasībām. Pašreizējo resursu noslodze ir milzīga, jo, piemēram, telpas, kabineti ir
aizņemti divās maiņās nepārtraukti. Skolēnu skaits ir 980 audzēkņi, skolas ēka ir domāta ne
vairāk kā 600 skolēniem.
Licejā ir funkcionāli un estētiski sakārtota vide, kabineti un klases nodrošināti ar
piemērotām mēbelēm un iekārtām, telpas atbilst sanitārajām normām. Izglītības iestāde veicina
izglītības pieejamību visiem. Sanitāri higiēniskie apstākļi, piemēram, apgaismojums,
temperatūra, uzkopšana, licejā ir atbilstoši mācību un audzināšanas procesa prasībām. Ir
kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir
pieejami. Liceja telpas atbilst izglītības programmu īstenošanai, ir funkcionālas, estētiski
noformētas, tīras, sakoptas, kārtīgas. Licejs iesaista un motivē skolēnus piedalīties vides
veidošanā, uzturēšanā, sakārtošanā. Skolēni, skolotāji ir turpinājuši ideju par rožu dārzu,
rododendru dobēm, pie kurām cilvēki labprāt pulcējas un priecājas. Skolas ābeļdārzs un ceriņu
zona ir labi kopti un uzturēti, par to rūpējas skolas dārznieks. Skolēnos tiek veicināta visa veida
resursu taupīga izmantošana, droša, veselīga un dabai draudzīga vide. Pie Liceja ir Latvijas
Valsts karogs, svētku reizēs, dziedot un atskaņojot Francijas Republikas himnu, arī Francijas
Valsts karogs. Skolā redzamā vietā - pretī Svētku zālei - ir četri stendi ar Latvijas Republikas
simboliem, tai skaitā valsts himnas teksts. Skolas apkārtnē satiksme ir organizēta tā, lai skolēni
ceļu satiksmē varētu justies droši. Drošības uzlabošanai izmantoti inženiertehniskie risinājumi,
piemēram, ātruma sliekšņi, aizsargbarjeras, ir apstāšanās vieta transportlīdzekļiem, skolas
darbiniekiem iekārtota stāvvieta. Pie skolas regulāri patrulē Rīgas Pašvaldības policijas
pārstāvis.
No 2013. gada līdz 2017.gadam katru gadu tiek saņemti apmēram divi simti 1.klases
pretendentu pieteikumu, vecāki izsaka vēlmi uzsākt mācības Liceja 1.klasē. Ierobežoto iespēju
dēļ ik gadu tiek atteikts apmēram 60 - 70 bērnu vecākiem.
Stiprās puses:
 Licejs ir spējis nodrošināt drošu, skaistu un estētisku vidi skolēniem;
 skolā ir gaiša, mājīga, gaumīga atmosfēra;
 skolas dārzā ir abiturientu stādītie un veidotie apstādījumi;
 Liceja skolēnu saudzīga izturēšanās pret skolas telpām, inventāru.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt skolēnu iesaisti skolas vides uzturēšanā, pasākumu vizuālā tēla veidošanā;
 uzlabot skolas mājas lapas informācijas apriti;
 atbildīgi uzturēt Liceja kontus sociālo mediju vidē.
Kritērija novērtējums - ļoti labi.
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4.6. Izglītības iestādes resursi
4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Licejā ir visas nepieciešamās telpas izglītības programmu īstenošanai – 43 mācību
kabineti, 3 laboratorijas telpas, 17 citas telpas (2 bibliotēkas, medicīnas kabinets, 4 telpas
atbalsta personālam, svētku zāle, sporta zāle, ēdnīcas telpas, skolotāju istaba, telpas direktores
vietniekiem). Telpu kopējā platība – 4677m2, tai skaitā 1925m2 mācību telpu platība, 646 m2
sporta un atpūtas telpu platība, 1916 m2 saimnieciskās darbības telpu platība, 190 m2
bibliotēkas telpas.
Liceju finansē no valsts un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, un finanšu līdzekļu
aprite ir centralizēta. Budžeta līdzekļi nodrošina darbinieku algas, skolas telpu remontu,
komunālos maksājumus, kā arī tiek izlietoti mācību grāmatu, mācību līdzekļu un materiālu
iegādei. Katra gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz piešķirtajiem līdzekļiem un
attīstības prioritātēm. To veidojot, tiek uzklausīti un analizēti skolas darbinieku, skolēnu un
vecāku ieteikumi.
Licejā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai. Klašu telpu un
mācību kabinetu sadalē ievērots skolēnu skaits, telpu iekārtojumā ņemtas vērā vecumposmu
īpatnības, pārsvarā skolēnu mēbeles ir atbilstīgas skolēnu augumiem. Liceja telpu izvietojums
ir racionāls un atbilst mācību procesa prasībām un konkrētā mācību priekšmeta specifikai.
Skolēnu lielā skaita dēļ 8 klasēm mācības tiek organizētas otrajā maiņā.
Liela vērtība piešķirta telpu estētiskajam noformējumam. Katrai klases telpai un
kabinetam ir tās vadītājs, kas atbild par telpas saglabāšanu un labiekārtošanu. Licejs ir
nodrošināts ar materiāli tehniskajiem līdzekļiem izglītības programmu realizācijai. Visi mācību
kabineti, bibliotēkas un pedagogu darba telpas nodrošinātas ar datoriem, interneta pieslēgumu,
lai dokumentētu mācību procesu skolvadības sistēmā e-klase. Licejā kopā ir 106 datori, 1
informātikas kabinets ar 23 datoriem, katrā mācību priekšmeta kabinetā ir dators, ir 7
interaktīvās tāfeles (2 no tām sākumskolas klasēs). Pedagogiem ir iespēja mācību procesā
izmantot dokumentu kameru un balsošanas ierīces.
Datoros instalēts jaunākais iespējamais programmnodrošinājums, šobrīd pamatā
Windows 10 un Microsoft Office 2016. Liceja datori pieslēgti domēnam ri.riga.lv, tas nodrošina
autorizētu piekļuvi katram datoram un iespējas izmantot koplietošanas resursus skolas serverī.
Licejā tiek izmantoti Office 365 mākoņpakalpojumi skolvadībā, veidojot darba grupas. Tas dod
iespēju kopīgi lietot darba plānus, dokumentus. Pēdējie RD centralizēti piegādātie 15 datori
izvietoti informātikas kabinetā, papildus iegādāti 6 līdzvērtīgi datori, lai nodrošinātu
informātikas un datorikas apguvi ar jaunāko tehniku.
Licejā darbojas divas bibliotēkas, grāmatu izsniegšana notiek sistēmā BIS Alise
automatizēti. Regulāri Liceja bibliotēkā tiek papildināts grāmatu fonds ar pedagoģisko un
psiholoģisko, un metodisko literatūru, ar mācību alternatīvajiem līdzekļiem un mācību
grāmatām.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļi skolā tiek iegādāti un uzturēti
sadarbībā ar Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru (RD ITC). Datortehnikas, biroja
tehnikas, drukas iekārtu un citu IKT resursu pasūtīšana un iegāde notiek elektroniski,
izmantojot Datortehnikas iepirkumu pasūtījumu sistēmu (DIPS). Iegādātai datortehnikai ITC
nodrošina tehnikas sagatavošanu un uzstādīšanu, standartprogrammatūras (Windows
operacionālā sistēma, MS Office, pretvīrusu programmatūra) instalēšanu un konfigurēšanu, kā
arī veic tehnikas apkalpošanu un ar tās darbību saistīto problēmu novēršanu.
Liceja izglītojamie pilnībā ir nodrošināti ar nepieciešamajām mācību grāmatām un darba
burtnīcām saskaņā ar izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras
sarakstu. Liceja budžeta iespēju robežās un, ņemot vērā mācību priekšmetu metodisko komisiju
ieteikumus, tiek iegādāti nepieciešamie uzskates līdzekļi, spēles, uzskates līdzekļi, mācību
materiāli, vārdnīcas, digitālie resursi.
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Jauna stratēģija ir svešvalodu grāmatu lietošanā - angļu valodas metodiskā komisija
strādā ar skolēna grāmatu kabineta komplektiem (klases, kurās notiek pāreja uz jauniem
mācību līdzekļiem), respektīvi - skolēns mājās lieto darba burtnīcu, darbam klasē izmanto
mācību grāmatu kabineta komplektu. Tas ir iespējams, jo mācību grāmatām ir sava interneta
mācību vide, kā arī iespēja e-klasē pievienot katrai stundai teorētisko materiālu (ja
nepieciešams).
Gan skolēni, gan skolotāji aktīvi tiek aicināti izmantot skolas mācību vidi eduspace.lv,
kurā tiek ievietoti mācību materiāli dažādos mācību priekšmetos. Atsevišķos priekšmetos tiek
izmantota arī darbu iesniegšanas un vērtēšanas iespēja (vizuālā māksla).
Tiek pilnveidota ari skolas iekšējā servera metodisko materiālu datu bāze, kas ļauj
skolotājam mobili darboties pie jebkura skolas datora.
Vairāki skolotāji aktīvi izmanto skolas iegādātos soma.lv abonementu, kurā tiešsaistes
režīmā pieejamas interaktīvas darba lapas, video faili, skolotāja grāmatas, mācību grāmatas ar
rediģēšanas iespējām. Arī skolēni izmanto iespēju bez maksas lietot e-mācību grāmatas.
Skolas bibliotēkai ir sava interneta vietne, kurā tiek atspoguļoti gan aktuāli grāmatu
jaunumi, gan pieejami karjeras izglītības resursi, saites uz vārdnīcām, pedagoģiskas veiksmes
(video stāsti, prezentācijas utt.). Pedagogi un skolēni nodrošināti bibliotēkā ar kopēšanas
iespēju, datorizētās darba vietās iespējama skenēšana vai dokumentu izdrukāšana.
Licejā finanšu resursu izlietojums tiek pārskaitīts divas reizes gadā. Lai iegūtu papildu
līdzekļus Liceja labiekārtošanai, Licejā darbojas vecāku biedrība „Rīgas Franču liceja
attīstībai”. Par pašvaldības budžeta un biedrības „Rīgas Franču liceja attīstībai” līdzekļiem
pēdējos gados veikti vairāki labiekārtošanas darbi:
 visi kabineti ir nodrošināti ar video projektoriem vai citām interaktīvām ierīcēm,
 veicot remontu trešā stāva gaitenī un kāpnēs uz Franču māju, tiek popularizēta franču
valoda sienas zīmējumos,
 labiekārtoti liceja mājturības kabineti (kokapstrādes un mācību virtuve), iegādājoties
jaunas iekārtas.
Ar Rīgas domes īpašuma departamenta gādību ir veikts:
 Liceja ēdamzāles, virtuves remonts un nomainītas virtuves iekārtas;
 nosiltināta ēkas fasāde un nobruģēts pagalms Mēness ielā 8
 2017. gadā iesākts Liceja vēsturiskās ēkas remonts Valdemāra ielā 48.
Pateicoties skolēnu labajiem sasniegumiem dažādas sporta spēlēs, katru gadu tiek
papildināts un atjaunots sporta inventārs sporta zālei.
Stiprās puses:
 skola pilnā apjomā nodrošina skolēnus ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, lai
apgūtu licencētās izglītības programmas;
 regulāri tiek papildināts bibliotēkas fonds ar papildliteratūru, metodiskajiem līdzekļiem
u.c.;
 Licejs nodrošināts ar datoriem un multimediju tehniku, jaunākais
programmnodrošinājums dod iespēju ērti piekļūt koplietošanas resursiem;
 bibliotēkā pieejamas visas mācību procesam nepieciešamās grāmatas, serverī un
eduspace.lv izvietoti digitālie mācību materiāli.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 izveidot pārvietojamas mācīšanās mikrovides bibliotēkās, lai skolēni varētu mācīties
pašu izvēlētās grupās;
 uzturēt un iespēju robežās modernizēt esošo informācijas un komunikācijas tehniku
skolas ēkā Mēness ielā 8;
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papildināt bibliotēkas resursus, veidojot jaunu un mūsdienīgu bibliotēku skolas ēkā
Valdemāra ielā 48;
izvietot, apgūt un jēgpilni izmantot jaunu informācijas un komunikācijas tehniku skolas
ēkā Valdemāra ielā 48.

Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.6.2. Personālresursi
2017./2018.m.g. licejā strādā 88 pedagogi, no kuriem 86 (97,6% ) pedagogiem ir
augstākā pedagoģiskā izglītība, un 2 pedagogi šobrīd studē, lai iegūtu augstāko izglītību.
Liceja pedagogu pienākumi, tiesības un atbildība ir noteikti darbinieku amatu aprakstos. Licejs
savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas atbilstoši Liceja darba
prioritātēm. No visiem liceja pedagogiem 50 (56%) ieguvuši maģistra grādu un 3 (3,5%)
pedagogi ieguvuši doktora grādu. 8 (9,3%) pedagogi ir mācību grāmatu un mācību līdzekļu
autori vai līdzautori. Savukārt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā
5.kvalitātes pakāpi ir ieguvuši seši pedagogi, 4.pakāpi – 9 pedagogi un 3. pakāpi – 25 pedagogi.
Liceja vadība regulāri plāno pedagogu tālākizglītību atbilstoši Liceja attīstības
prioritātēm, kā arī saskaņā Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 662 ,,Noteikumi
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide tiek plānota, ņemot vērā aktualitātes izglītībā, normatīvo aktu prasības, kā arī Liceja
tālākās attīstības vajadzības. Ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns, kas tiek
regulāri aktualizēts. Individuālajās sarunās tiek runāts par pedagoga profesionālās pilnveides
vajadzībām, lai tiktu attīstītas ne tikai pedagoga vispārējās kompetences, bet arī kompetence
izglītības saturā un didaktikā, kā arī lai pedagogs varētu palielināt pieredzi, piedaloties
konferencēs, projektos un citos pasākumos savas personības attīstībai.
Tā kā kopš 2017.gada 1.septembra Licejs piedalās ESF projekta "Kompetenču pieeja
mācību saturā" aprobācijā, tad 28 Liceja pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo
kvalifikāciju, apgūstot lietpratības pamatjautājumus, lai 2018./2019.m.g. uzsāktu jaunā
izglītības standarta realizāciju. Turklāt 15 Liceja pedagogi darbojas kā eksperti izglītības satura
un mācību priekšmetu programmu izstrādē, kā arī jauno mācību līdzekļu izveidošanā. Savas
semināros, konferencēs un darba grupās iegūtās zināšanas un prasmes liceja pedagogi nodod
saviem kolēģiem, organizējot dažādas nodarbības atbilstoši liceja darba prioritātēm un
vajadzībām, piemēram, 2017.gada oktobrī L.Silova un I.Lāčauniece dalījās pieredzē, vadot
nodarbību par "Kā izvēlēties uzticamu informāciju?" un "Kā izvirzīt sasniedzamos rezultātus
mācību stundai un izvērtēt savu veikumu".
Liceja pedagogu profesionalitāti vairākkārt novērtējis arī Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departaments. 2017.gada septembrī skolotāja Sanita Dragone saņēma balvu
„Zelta pildspalva”, ko Rīgas dome pasniedz pedagogiem, lai izteiktu atzinību par radošu,
inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un
audzināšanā. Savukārt 2016.gadā Dace Bēziņa ieguvusi Rīgas Tehniskās universitātes
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un Organiskās sintēzes institūta balvu par
ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā studijām ķīmijā.
Sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā ik gadu pedagogi no Francijas piedalās
integrētas valodas un mācību satura apguves (CLIL) realizēšanā Licejā. Jau otro gadu Licejā
līdztekus filozofijai latviešu valodā, filozofiju franču valodā pasniedz Ksavjērs Landes (ieguvis
Dr.phil.). Savukārt Sebastjens Enžē māca sociālās zinības, ekonomiku un politiku franču
valodā, akcentējot Latviju Eiropas un pasaules kontekstā. Tas skolēniem dod iespēju efektīvi
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izmantot svešvalodas zināšanas praksē. 2017.gadā 22.novembrī Francijas vēstniece Latvijā V.
E. Odile Supizona pasniedza Licejam LabelFrancÉducation diplomu. Tā ir Francijas Ārlietu
ministrijas izveidota kvalitātes zīme, kas tiek piešķirta ārvalstu skolām, kuras aktīvi popularizē
franču valodu un kultūru un īsteno bilingvālās izglītības programmas. Turklāt 2015.gada 22.
septembrī Liceja direktore Biruta Vīksna saņēma Akadēmiskā palmas zara Virsnieka pakāpes
ordeni, un direktores vietniece Vineta Rūtenberga – Akadēmiskā palmas zara Kavaliera
pakāpes ordeni par ieguldījumu franču valodas izplatības veicināšanā Latvijā. Augstos
apbalvojumus pasniedza Francijas vēstnieks Latvijā Stefans Viskonti. Apbalvojums, kuru
1808.gadā izveidojis imperators Napoleons I, tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem franču
valodas un kultūras izplatīšanā pasaulē.
Līdztekus pedagogiem aktīvi darbojas arī atbalsta personāls: logopēds, speciālais
pedagogs, sociālais pedagogs un psihologs, kā arī medicīnas māsa. Ar visu nepieciešamo
uzziņu literatūru, mācību grāmatām un darba burtnīcām skolēnus nodrošina bibliotekāre, kas
ar ieinteresētību un augsto profesionalitāti sniedz atbalstu ikvienam savas kompetences
ietvaros. Mērķtiecīgas darbības un plānošanas rezultātā Licejā regulāri tiek papildināts
bibliotēkas fonds ar jaunāko daiļliteratūru un metodiskajiem materiāliem.
Visu pedagogu, atbalsta personāla un bibliotekāra profesionālā kvalifikācija atbilst
normatīvo aktu prasībām. Liceja vadība regulāri un mērķtiecīgi, atbilstoši pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides plānam motivē pedagogus pilnveidot savu profesionālo
kompetenci, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību un audzināšanas darbu un lai realizētu Liceja
galvenos uzdevumus. Pedagogu motivācijas sekmēšanai tiek plānoti kopīgi pasākumi Licejā
un ārpus Liceja, izteiktas pateicības, tiek novērtēts pedagogu papildus ieguldītais darbs,
nodrošināta labvēlīga vide, izzinātas vajadzības un Liceja budžeta iespēju robežās radīta
labiekārtota darba vide, atbalstīta pedagogu profesionālā un personības izaugsme.
Par drošu un tīru vidi licejā rūpējas 19 saimnieciskie darbinieki.
Stiprās puses:
 skolas pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, lai īstenotu
visas licencētās izglītības programmas;
 katru mācību gadu skolā strādā vieslektors no Francijas;
 skolas pedagogi aktīvi iesaistās savas profesionālās kompetences pilnveidē, piedaloties
dažādos tālākizglītības kursos, semināros, konferencēs, kā arī darbojoties dažādos
valsts līmeņa projektos;
 pedagogi izmanto savas iegūtās zināšanas un prasmes mācību un audzināšanas procesa
pilnveidē skolā.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 veikt pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem;
 veicināt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu, lai efektīvi integrētu jaunos
pedagogus skolas mācību un audzināšanas uzdevumu realizēšanā;
 realizēt personālresursu mērķtiecīgu grupēšanu atbilstoši pedagogu profesionālajai
kvalifikācijai un skolas prioritātēm mācību darba organizēšanai 2 skolas ēkās.
Kritērija novērtējums – ļoti labi.
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4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Liceja pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota, tā balstīta uz regulāru kontroli
(izstrādāts iekšējās kontroles plāns) un analīzi. Liceja vadība kopā ar Metodisko padomi
izstrādā kārtību, kādā tiek veikts skolas vērtēšanas process, iesaistot pedagogus un darbiniekus,
kā arī citas ieinteresētās puses. Atbildīga par darba prioritāšu izvirzīšanu un sasniedzamā
rezultāta izpildi pamatjomās ir Liceja vadība.
Licejam ir noteiktas attīstības prioritātes visās pamatjomās konkrētam laika posmam
(2018.-2020.gadam). Liceja attīstības plānošanā, pilnveidošanā un aktualizēšanā iesaistās arī
Liceja dibinātājs - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Lai plānotu,
analizētu un novērtētu sasniedzamo rezultātu attiecīgajā pamatjomā atbilstoši mācību gada
prioritātēm, Liceja vadība izmanto dažādas metodes: anketēšanu, individuālas pārrunas,
sanāksmes un sēdes. Plānošanas un novērtēšanas procesā iesaistītas vairākas puses – skolas
vadība, pedagogi, darbinieki, Skolas padome, skolēni un viņu vecāki. Pedagoģiskās padomes
sēdē mācību gada noslēgumā tiek izvērtēts un analizēts liceja darbs attiecīgajā mācību gadā.
Darba vērtēšanā Licejā ir izstrādāti vienoti kritēriji (anketas), tiek izmantoti konkrēti
fakti un pierādījumi, kas iegūti no e-klases datu bāzes, Valsts izglītības informācijas sistēmas
datu bāzes u.c. dokumentiem un materiāliem. Līdztekus skolēnu sasniegumu izvērtēšanai
ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji,
mācību metodisko komisiju vadītāji, skolas pašpārvaldes vadītājs, atbalsta personāls iesniedz
vadībai sava darba pašvērtējumu katra mācību gada noslēgumā. Liceja darba pašvērtēšanas
procesā tiek izmantotas dažādas vērtēšanas metodes un līdzekļi: anketēšana, individuālās
sarunas, vērojumi, iekšējā kontrole, Liceja darba organizācijas atbilstības normatīvo aktu
prasībām izvērtējums, izglītības iestāžu kontrolējošo institūciju pārbaudes aktos fiksētā
analīze, statistisko un rezultatīvo datu apkopošana un analīze, mācību stundu vērošana un
pedagogu profesionālās darbības vērtēšana, skolas pasākumu analīze, sabiedrības viedokļa
izzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, situāciju analīze, informācijas uzkrāšana
un atlase, tādējādi iegūstot pierādījumu bāzi skolas darbības izvērtēšanai visās jomās un
kritērijos. Licejs regulāri piedalās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
organizētajā skolēnu, viņu vecāku un pedagogu anketēšanā (EDURIO aptauju), ar kuras
rezultātiem Liceja vadība iepazīstina Skolas padomi, Metodisko padomi un pedagogus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto dokumentu analīzi, Liceja vadība kopā ar Metodisko padomi
un Skolas padomi nosaka skolas prioritātes, izvirza mērķus, uzdevumus un sasniedzamo
rezultātu nākamajiem mācību gadiem. Piemēram, izstrādājot attīstības prioritātes
2017./2018.m.g. tika konstatēts, ka nepieciešams aktualizēt Liceja attīstības plānu (2014.2019.gadam), ņemot vērā notiekošās pārmaiņas izglītības saturā valstī. Tā tika uzsākts
intensīvs darbs pie jauna attīstības plāna izstrādes 2018.-2020.gadam, iesaistot visas
ieinteresētās puses. Visbeidzot skolas darba pašvērtēšanas rezultātā iegūtie dati tiek atspoguļoti
liceja pašvērtējuma ziņojumā mācību gada beigās un tiek publicēti Liceja mājas lapā rfl.lv.
Stiprās puses:
 skolas pašvērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un aptver visas darbības jomas
atbilstoši galvenajiem uzdevumiem;
 plānojot nākamā mācību gada prioritātes, tiek respektēta iepriekšējā perioda sasniegto
rezultātu analīze; plānošanas procesā tiek iesaistītas visas ieinteresētās puses;
 skolas vadība sistemātiski izvērtē katra mācību gada prioritārās jomas.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
 veicināt skolēnu un skolēnu vecāku mērķtiecīgāku iesaisti skolas attīstības plānošanā;
 veikt sistemātisku datu apmaiņu un atgriezenisko saiti par skolēnu mācību un
audzināšanas darba rezultātiem un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem visos
izglītības posmos, lai nodrošinātu efektīvu uzsāktā darba pēctecību.
Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Liceja darbību nosaka Liceja nolikums, kas apstiprināts Rīgas domē 2012.gada
15.maijā (dok. Nr.235), kā arī citi reglamenti, noteikumi, kas izstrādāti atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un skolas darba vajadzībām un sakārtoti atbilstoši apstiprinātai lietu
nomenklatūrai. Liceja iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādē un apstiprināšanā piedalās
atbilstīgā mērķauditorija (piemēram, “Liceja iekšējās kārtības noteikumu” izstrādē piedalījās
Skolas padome, Skolēnu pašpārvalde un Pedagoģiskā padome) un ar tiem iepazīstina visas
ieinteresētās puses.
Liceja darbinieki tiek pieņemti darbā atbilstoši darba likumdošanā noteiktajai kārtībai,
ņemot vērā viņu kvalifikāciju un liceja vajadzības. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības
jomas noteiktas amatu aprakstos. Pedagogu slodzes sadalītas optimāli, t.i., atbilstoši izglītības
programmu prasībām, ņemot vērā pedagogu pieredzi un kvalifikāciju. Pedagogiem pieejama
visa nepieciešamā informācija par Liceja darbību un aktuāliem izglītības procesa
organizatoriskiem jautājumiem.
Licejā ir izveidota noteikta vadības struktūra, kuru veido direktore, 5 direktores
vietnieces izglītības jomā, 1 direktores vietnieks IT jomā un 1 direktores vietnieks saimnieciski
administratīvajā darbā. Direktores vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi un
Liceja vajadzības. Katra direktores vietnieka kompetencē ir atbilstoša mācību un audzināšanas
darba joma, un viņu pienākumi noteikti amatu aprakstos. Liceja vadības atbildības jomas ir
zināmas pedagogiem, skolēniem, vecākiem un citām ieinteresētajām pusēm. Liceja vadība
ievēro ētikas normas un veicina gan skolēnus, gan personālu respektēt vispārcilvēciskās un
demokrātiskās vērtības, kā arī lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Liceja vadības darbs tiek plānots sistemātiski. Katru nedēļu notiek vadības sanāksmes,
kurās tiek izskatīti darba kārtībā paredzētie jautājumi un aktualizēts Liceja darba plāns. Visas
sanāksmes tiek protokolētas, un ar vadības lēmumiem tiek iepazīstināts liceja personāls
informatīvo sanāksmju laikā, vai arī izmantojot e-klasi vai Office 365 vidi, kur publicēts liceja
darba plāns vienam semestrim. Mācību gada sākumā tiek plānotas Pedagoģiskās padomes
sēdes (4 reizes mācību gada laikā) atbilstoši skolas mācību un audzināšanas darba uzdevumiem
attiecīgajā mācību gadā (piemēram, 2015.gadā Pedagoģiskās padomes sēdes tēma bija
"Pozitīvas sadarbības vides veidošana skolas un ģimenes kopējo mērķu sasniegšanā"). Liceja
vadība savu darbu veic kvalitatīvi un profesionāli. Ja nepieciešams – savstarpēji sadarbojas, kā
arī iesaista citas ieinteresētās puses. Liceja vadības pārstāvji sadarbojas gan ar Skolas padomi,
piedaloties sanāksmēs (2 reizes gadā), lai sniegtu visu nepieciešamo informāciju un uzklausītu
ieteikumus Liceja darba kvalitātes uzlabošanai. Liceja vadība sadarbojas un konsultē arī
Skolēnu pašpārvaldi (atbalsta skolēnu priekšlikumus par skolas darba procesa pilnveidi un
aktivitātēm). Liceja vadība atbalsta arī skolēnu dalību mācību uzņēmumu dibināšanā Junior
Achievement projekta ietvaros. Licejā darbojas arī biedrība “Rīgas Franču liceja attīstībai”, kas
atbalsta un veicina skolas mērķu sasniegšanu.
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Liceja vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu un estētisku vidi izglītības iestādē,
veicina personāla izpratni par Liceja pamatmērķi un galvenajiem uzdevumiem, kā arī ievieš
jauninājumus Liceja darbības pilnveidē. Direktore prasmīgi veido vadības komandu un
mērķtiecīgi deleģē funkciju izpildi. Pirms lēmumu pieņemšanas direktore konsultējas ar
darbiniekiem, kā arī uzklausa personāla viedokli individuālās sarunās. Liceja vadība ievēro
politisko neitralitāti, profesionālās ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus, kā arī
nodrošina to ievērošanu kolektīvā.
Licejā darbojas 10 mācību priekšmetu metodiskās komisijas, kas apvieno radniecisku
mācību priekšmetu pedagogus un to darbību nosaka “Rīgas Franču liceja metodisko komisiju
reglaments”. Šo komisiju darbs tiek mērķtiecīgi plānots un analizēts atbilstoši Liceja
izvirzītajiem mācību un audzināšanas uzdevumiem. Savukārt metodisko komisiju darbu vada
Metodiskā padome, kas darbojas saskaņā ar “Rīgas Franču liceja Metodiskās padomes
reglamentu” un kas sastāv no direktores vietniekiem izglītības jomā un metodisko komisiju
vadītājiem. Liceja mācību un audzināšanas darba analīze notiek regulāri un vienotā sistēmā.
Liceja vadība regulāri pieņem apmeklētājus (gan personālu, gan skolēnus un viņu
vecākus, gan arī citus interesentus), iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku.
Stiprās puses:
 Liceja vadības komandu veido augsta līmeņa profesionāļi;
 Liceja vadība plānveidīgi izvērtē rezultātus, lai pilnveidotu mācību un audzināšanas
darbu skolā;
 Liceja vadības komandas darbs ir strukturēts un mērķtiecīgs, tas aptver visas skolas
darbības jomas, kuras pārrauga vadītāji - katrs savas kompetences ietvaros;
 Liceja vadība nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pedagogiem.
Turpmākās attīstības vajadzības:
 efektīvi organizēt izglītības procesu, lai realizētu ESF projekta "Kompetenču pieeja
mācību saturā" aprobāciju;
 sākot ar 2018./2019.m.g. pārstrukturēt vadības darbu, lai veiktu plānveidīgu mācību
procesa organizēšanu divās ēkās atbilstoši jaunā izglītības standarta pamatnostādnēm;
 paaugstināt vadības komandas kompetenci un pašiniciatīvu, lai sekmētu inovatīva
izglītības procesa ieviešanu mūsdienīgai lietpratībai.
Kritērija novērtējums – ļoti labi.

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Licejam ir regulāra, pozitīva un attīstību veicinoša sadarbība ar Rīgas domi un
pašvaldības nozaru departamentiem. Sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu notiek izglītības procesa organizācijas jautājumos (izglītības kvalitātes
nodrošināšana, normatīvo aktu prasību ievērošana, darba pašvērtēšana un attīstības plānošana,
normatīvo dokumentu izstrāde un saskaņošana, informācijas apmaiņa, izglītojamo uzņemšana,
klašu komplektēšana, materiāltehnisko resursu pieejamība, interešu izglītība, atbalsts
izglītojamiem, finansējums pedagoģisko un tehnisko darbinieku algām, Liceja saimnieciskās
darbības nodrošināšana, pedagogu un darbinieku profesionālā pilnveide, sporta un jaunatnes
lietu jautājumi u.c.). Rīgas domes Īpašuma departamenta un skolas sadarbības rezultātā tiek
mērķtiecīgi plānota un realizēta skolas teritorijas un ēkas, telpu labiekārtošana, kā arī tiek
veikta Liceja vēsturiskās ēkas Valdemāra ielā 48, Rīgā renovācija.
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Atbalsta skolēniem nodrošināšanai veiksmīga sadarbība ar Rīgas domes Labklājības
departamentu (speciālistu piesaiste preventīvo pasākumu veikšanai, atbalsta personāla
izglītošanas jautājumu), kā arī ar Rīgas domes īpaša statusa institūcijām – Rīgas Sociālo
dienestu, pašvaldības policiju. Rīgas domes Finanšu departamenta un Liceja sadarbības jomas
ir pašvaldības budžeta (un tā grozījumu) projektu sagatavošana un budžeta izpilde, pašvaldības
vienotās sistēmas darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites jomās nodrošināšana.
Liceja skolotāji aktīvi iesaistās gan Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta, gan Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra, gan Valsts Izglītības un
satura centra organizētajās darba grupās, darbojoties kā eksperti, konsultanti un tālākizglītotāji
(8 pedagogi), lai pilnveidotu Latvijas izglītības sistēmu.
Licejs sadarbojas ar augstskolām (Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte,
Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija u.c. – augstskolu pārstāvju
viesošanās skolā; izglītojamo iepazīstināšana ar studiju piedāvājumu; skolēnu dalība
augstskolu organizētajos semināros, kursos, konferencēs; projekti, pedagogu izglītošana), kā
arī nodrošina prakses iespējas augstskolu studentiem.
Sadarbībā ar citām Latvijas vispārizglītojošām skolām, Liceja skolotāji organizē
atklātās stundas un metodiskās tikšanās (latviešu valodas un literatūras skolotāji vadījuši
pieredzes apmaiņas nodarbības Daugavpils, Liepājas u.c. pašvaldību skolotājiem).
Nepieciešamības gadījumā Licejs sadarbojas ar Valsts un pašvaldības policiju, Valsts
bērnu un tiesību aizsardzības inspekciju un Sociālo dienestu.
Sadarbojoties ar Francijas vēstniecību un Francijas institūtu Latvijā, katru gadu Licejs
organizē franču valodas skolotāju tālākizglītības seminārus, kā arī Liceja skolotājiem ir
iespējams piedalīties profesionālās pilnveides kursos Francijā. Lai plānotu jauno pedagogu
mērķtiecīgu iesaisti Liceja kolektīvā, vadības pārstāvji organizē tikšanos ar Latvijas
Universitātes studentiem, kur kā potenciālais darba devējs informē par iespējām strādāt Licejā
pēc augstskolas beigšanas.
Liceja tēlu sabiedrībā veido šādi faktori:
 vienīgā skola valstī, kur franču valoda tiek apgūta kā pirmā svešvaloda no 1.klases;
 augsti kvalificēts pedagogu kolektīvs;
 labi organizēts mācību process;
 augsti sasniegumi zinātniski pētnieciskajos darbos un mācību priekšmetu olimpiādēs;
 labi rezultāti valsts centralizētajos eksāmenos;
 augsti sasniegumi sportā Rīgas pilsētu skolu vidū;
 izcili panākumi mākslinieciskajā pašdarbībā;
 ilgstošas un noturīgas tradīcijas;
 estētiska un droša vide.
Lai stiprinātu eiropeisko identitāti Liceja skolēni aktīvi darbojas Eiropas Parlamenta
programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”, kā arī ilgstoši sadarbojas ar Sarānas
Monžuā pamatskolas (Francija) skolēniem. Projekta „Iepazīsti Franciju, tās vēsturi, kultūru un
tradīcijas” laikā 10. un 11. klašu skolēni apmeklēja Eiropas Parlamentu Strasbūrā, kā arī tikās
ar senatoru Žaku Ležandru.
Stiprās puses:
 Liceja pedagogi aktīvi iesaistās pašvaldības, valsts un citu institūciju aktivitātēs un
projektos, lai veicinātu izglītības sistēmas pilnveidošanu;
 Liceja skolēni ar ieinteresētību piedalās dažādos starptautiskos projektos;
 sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Īpašuma
departamentu tiek veikts intensīvs darbs mācību procesa reorganizēšanā divās ēkās.
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Turpmākās attīstības vajadzības:
 turpināt sadarbību ar Rīgas domi, lai pabeigtu Liceja reorganizāciju mācību procesa
mūsdienīgai organizēšanai divās ēkās;
 veicināt sadarbību ar darba devējiem, lai informētu skolēnus par karjeras iespējām pēc
vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.
Kritērija novērtējums – ļoti labi.
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5. Citi sasniegumi
2017. gadā Sanitai Dragonei „Zelta pildspalva” - par radošu, inovatīvu un profesionālu
pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
2016. gadā Birutai Vīksnai Latvijas Republikas Atzinības krusts (iecelta par ordeņa
virsnieci) - par nesavtīgu mūža ieguldījumu izglītības darbā.
2015. gadā Birutai Vīksnai Francijas valdības Akadēmiskā palmas zara Virsnieka
pakāpes ordenis - par ieguldījumu franču valodas izplatības veicināšanā Latvijā.
2015. gadā Vinetai Rūtenbergai Francijas valdības Akadēmiskā palmas zara Kavaliera
pakāpes ordenis - par ieguldījumu franču valodas izplatības veicināšanā Latvijā.
Daudzi Liceja pedagogi ir mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autori (skat. 13.
tabulu pielikumā), piedalās projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” kā mācību satura
izstrādes eksperti un mācību līdzekļu izstrādes eksperti (skat. 14., 15. tabulu).
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6. Turpmākā attīstība
Joma – 1. Mācību saturs
– iestādes īstenotās
izglītības programmas

▫ Turpināt dalību kā pilotskolai projektā “Kompetenču
pieeja mācību saturā”, aprobējot jauno pieeju un mācību
saturu.
▫ Pilnveidot pamatizglītības un vidējās izglītības
programmu saturu atbilstoši "Izglītība mūsdienīgai
lietpratībai", saglabājot Licejā padziļinātu franču
valodas un citu svešvalodu apguvi.
▫ Turpināt mācību priekšmeta satura un valodas integrētu
apguvi sociālajās zinībās, kulturoloģijā, filozofijā,
ekonomikā, politikā un tiesībās.
▫ Uzsākt mācību priekšmeta satura un valodas integrētu
apguvi mūzikā, mājturībā un tehnoloģijās, sociālajās
zinībās pamatskolā.
▫ Mācību priekšmeta satura īstenošanas procesa
dažādošanai pilnvērtīgi izmantot visas Licejā pieejamās
informācijas tehnoloģijas.

Joma – 2. Mācīšana un
mācīšanās

▫

▫
▫
▫
▫
▫

Piedalīties ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību
saturā" aprobācijas procesā, mērķtiecīgā sadarbībā apgūt
un pilnveidot caurviju ieviešanai nepieciešamās
prasmes, lai analītiski izvērtētu pozitīvo pieredzi,
apzinātu nepieciešamās izmaiņas un izteiktu
priekšlikumus mācību satura pilnveidei.
Turpināt CLIL pieejas ieviešanu mācību procesā.
Attīstīt un pilnveidot skolēnu pašvadības prasmes.
Veicināt skolēnu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs.
Pilnveidot pedagogu atgriezeniskās saites organizēšanas
prasmes.
Pilnveidot prasmi dažādot vērtēšanas formas un
metodiskos paņēmienus atbilstoši skolēnu personības
vajadzībām un mācību priekšmetu specifikai.

Joma – 3. Skolēnu
sasniegumi

▫ Attīstīt katra skolēna personisko iniciatīvu un atbildību.
▫ Dažādot darbu ar talantīgajiem skolēniem.
▫ Motivēt visu vidējās izglītības programmu skolēnus
paaugstināt mācību sasniegumus matemātikā un
dabaszinību mācību priekšmetos, veicinot pedagoga un
skolēna konstruktīvu sadarbību, nostiprinot pašvadības
un pašizziņas prasmes.

Joma – 4. Atbalsts
skolēniem

▫ Turpināt atbalsta personāla un klašu audzinātāju
sadarbības metožu pilnveidi.
▫ Turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un
aktīvai iesaistīšanai bērna skolas gaitu sekošanā.
▫ Pārskatīt un modernizēt skolas atbalsta personāla darba
prioritātes un ieteicamo darba laika sadalījumu.
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▫ Veikt papildinājumus un uzlabojumus Liceja
izveidotajos drošības noteikumos, kas ievērojami abās
liceja ēkās un ārpus tām.
▫ Pedagogu cieša sadarbība un savstarpēja sapratne gan
mācību procesa nodrošināšanai, gan kvalitatīvai interešu
izglītības attīstībai.
▫ Skolēnu pašpārvaldes darbs ir rūpīgi izplānots, racionāls,
loģisks un radošs, turpināt motivējošu un aktivizējošu
darbu ar Skolēnu pašpārvaldi.
▫ Turpināt darbu pie karjeras izglītības programmas
pilnveides un modernizācijas.
▫ Iesaistīt izglītojamos dalībai dažādos jauniešu projektos
(piemēram, Brīvprātīgo darbs, prakses uzņēmumos,
Erasmus programmas jauniešiem, Euroscola projekts
u.c.).
▫ Aktivizēt karjeras izglītības pasākumu darbību uz vietas
Licejā.
▫ Pilnveidot diferenciāciju visos mācību procesa posmos
(mācību stunda, individuālais darbs, spēju attīstīšana,
intereses veidošana, nostiprināšana).
▫ Motivēt skolēnus savlaicīgam un mērķtiecīgam
konsultāciju apmeklējumam.
▫ Turpināt un pilnveidot sadarbību ar vecākiem, rosinot
sadarbību vērtībizglītības un drošības jautājumos;
▫ Turpināt darbu ar vecākiem viņu ieinteresēšanai un
aktīvākai iesaistīšanai bērnu skolas gaitu norisē.
Joma – 5. Iestādes vide

▫ Turpināt cilvēciskas un cieņpilnas attiecības visos
līmeņos, tādējādi nodrošinot arī skolas tēla labo slavu
sabiedrībā.
▫ Turpināt skolēnu iesaisti skolas vides uzturēšanā,
pasākumu vizuālā tēla veidošanā.
▫ Uzlabot skolas mājas lapas informācijas apriti.
▫ Atbildīgi uzturēt Liceja kontus sociālo mediju vidē.

Joma – 6. Resursi

▫ Izveidot
pārvietojamas
mācīšanās
mikrovides
bibliotēkās, lai skolēni varētu mācīties pašu izvēlētās
grupās.
▫ Uzturēt un iespēju robežās modernizēt esošo
informācijas un komunikācijas tehniku skolas ēkā
Mēness ielā 8.
▫ Papildināt bibliotēkas resursus, veidojot jaunu un
mūsdienīgu bibliotēku skolas ēkā K. Valdemāra ielā 48.
▫ Izvietot, apgūt un jēgpilni izmantot jaunu informācijas
un komunikācijas tehniku skolas ēkā K. Valdemāra ielā
48.
▫ Veikt pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
▫ Veicināt pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņu, lai
efektīvi integrētu jaunos pedagogus skolas mācību un
audzināšanas uzdevumu realizēšanā.
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▫ Realizēt personālresursu mērķtiecīgu grupēšanu
atbilstoši pedagogu profesionālajai kvalifikācijai un
skolas prioritātēm mācību darba organizēšanai 2 skolas
ēkās.

Joma – 7. Iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

▫ Veicināt skolēnu un skolēnu vecāku mērķtiecīgāku
iesaisti skolas attīstības plānošanā;
▫ Veikt sistemātisku datu apmaiņu un atgriezenisko saiti
par skolēnu mācību un audzināšanas darba rezultātiem
un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem visos
izglītības posmos, lai nodrošinātu efektīvu uzsāktā darba
pēctecību.
▫ Efektīvi organizēt izglītības procesu, lai realizētu ESF
projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
aprobāciju.
▫ Sākot ar 2018./2019.m.g., pārstrukturēt vadības darbu,
lai veiktu plānveidīgu mācību procesa organizēšanu
divās ēkās atbilstoši jaunā izglītības standarta
pamatnostādnēm.
▫ Paaugstināt vadības komandas kompetenci un
pašiniciatīvu, lai sekmētu inovatīva izglītības procesa
ieviešanu mūsdienīgai lietpratībai.
▫ Turpināt sadarbību ar Rīgas domi, lai pabeigtu Liceja
reorganizāciju
mācību
procesa
mūsdienīgai
organizēšanai divās ēkās.
▫ Veicināt sadarbību ar darba devējiem, lai informētu
skolēnus par karjeras iespējām pēc vispārējās vidējās
izglītības iegūšanas.
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Pielikumi
1. tabula "Pārskats par Liceja īstenotajām izglītības programmām un skolēnu skaitu"
Nosaukums
Pamatizglītības
humanitārā un
sociālā virziena
izglītības
programma
Vispārējās vidējās
izglītības
humanitārā un
sociālā virziena
programma
Vispārējās vidējās
izglītības
matemātikas,
dabaszinību un
tehnikas virziena
programmu
Vispārējās vidējās
izglītības
profesionāli
orientētā virziena
programma

Kods

Licences
numurs

Licences
izdošanas
datums

Licences
derīguma
termiņš

21012111

8442

29.08.2008

31012011

V - 8157

31013011

31014011

2015./
2016.m.g.

2016./
2017.m.g.

2017./
2018.m.g

29.08.2018

662

708

754

05.08.2015

Uz
nenoteiktu
laiku

76

80

79

V - 8158

05.08.2015

Uz
nenoteiktu
laiku

82

86

92

V - 8611

17.06.2016

Uz
nenoteiktu
laiku

0

26

60

2. tabula "Skolēnu vidējie sasniegumi Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas
programmā 2015"
N.p.k
Licejs
OECD valstu vidējais
Latvijas skolu vidējais

Dabaszinātnes
557
493
490

Matemātika
545
490
482

Lasīšana
575
493
488

3. tabula "Rezultāti starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā"
Vidējais rādītājs punktos
612
581
575
558

Valsts/ skola
Licejs
Krievija
Singapūra
Latvija
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4. tabula "Skolēnu mācību sasniegumu vidējo rādītāju dinamika''
Mācību gads

2014./2015. m. g.

2015./2016. m. g.

2016./2017. m. g.

7,47

7,56

7,63

7,74

7,42

7,47

7,56

7,59

7,51

0

0

7,71

Pamatizglītības
humanitārā un sociālā
virziena izglītības
programma
Vispārējās vidējās
izglītības humanitārā un
sociālā virziena
programma
Vispārējās vidējās
izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas
virziena programmu
Vispārējās vidējās
izglītības profesionāli
orientētā virziena
programma

5.tabula ''Valsts diagnosticējošā darba rezultāti 3. klasē." (%)
Mācību gads
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

Latviešu valoda
89,73
84,31
87,28

Matemātika
87,50
77,67
79,59

6. tabula "Valsts diagnosticējošā darba rezultāti 6. klasē." (%)
Mācību gads
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

Latviešu valoda
75,85
70,72
79,39

Matemātika
75,0
77,0
67,33

Dabaszinības
81,57
69,12
63,16

7. tabula "9. klašu skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos"
Mācību gads

Latviešu
valoda

Matemātika

2014./2015.
2015./2016.

6,08
7,2

7,55
7,15

2016./2017.

7,55

7,1

Svešvaloda
(franču
valoda)
6,76
6,09
7,11
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Latvijas un pasaules
vēsture,
Latvijas vēsture
7,29
7,39
8,18

8. tabula "Centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi: 2014.2017."
Mācību
priekšmets

Kopvērtējums
Licejā

Kopvērtējums
pēc skolas tipa
(vidusskolas)
2014./2015. m. g.
49,5
63,0
57,8
50
63,5

Kopvērtējums
pēc
urbanizācijas
(Rīga)

Kopvērtējums
valstī

63,5
71,1
59,4
46,2
50,5

48,7
71,1
54,1
43,6
47,5

62,2
52,3
68,1
75,5

62,5
50,3
65,6
71,8

48,23
74,7

51,3
70,6

Latviešu valoda
Franču valoda
Angļu valoda
Matemātika
Latvijas un
pasaules vēsture
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Krievu valoda

72,93
71,87
83,25
61,25
78,05

Latviešu valoda
Franču valoda

76,75
69,76

Angļu valoda

88,51

63,8

55,09

61,0

Matemātika
Latvijas un
pasaules vēsture
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Krievu valoda

54.22
71,12

41,0
58,8

42
65,9

36,2
41,9

77,01
78,33
51,69
85,5

61,4
52,9
59,8
69,1

60,68
52,32
58,01
68,6

63,3
49,6
61,5
67,0

Latviešu valoda
Franču valoda
Angļu valoda
Krievu valoda
Matemātika
Latvijas un
pasaules vēsture
Bioloģija
Fizika

72,02
74,88
88,19
81,79
45,36

48,5
68,9
64,5
75
40,9

50,9
73,3
59,7
68,6
34,9

56,62
67,38
58,83
80,08

60,4
61,8
62,1
73,5
2015./2016. m. g.
51,9
63,9

2016./2017. m. g.
51,8
72,9
63,1
71,5
40,7

67,75

57,2

60,9

41,5

66,86
64,4

61,8
54,6

61
57,5

63,7
49,9
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9. tabula "Liceja skolēnu sasniegumi zinātniski pētnieciskajā darbā valstī."
Sekcija / pedagogskonsultants

2014./2015. m. g.
vietu skaits valstī
1.
2.
3.

2015./2016. m. g.
vietu skaits valstī
1.
2.
3.

2016./2017. m. g.
vietu skaits valstī
1.
2.
3.
1
1

1

1

1

Latviešu valodniecība
( I. Lāčauniece, I. Vīduša)
Cittautu valodniecība
( S. Dragone, T. Kunda,
I. Murāne )
Psiholoģija (A. Krieķis, I.
Lāčauniece)
Latviešu literatūrzinātne
( I. Lāčauniece)
Fizika ( B. Šķēle, D. Bērziņa)
Matemātika (Dz. Ķīse)
Astronomija
( B. Šķēle)
Kulturoloģija (I.Vīduša)
Mākslas zinātne ( L. Silova)
Politoloģija ( K. Zellis)
Ķīmija( D. Bērziņa)
Filozofija ( E. Daga- Krūmiņa)
Pedagoģija (A. Krieķis)
Vēsture un kultūrvēsturiskais
mantojums (I. Misāne)

1

1

1

1
1

1

1
1

2

1

2

1

1
1

1
1
1
1
1
1

10. tabula "Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs valstī."
Mācību
priekšmets / vietu
skaits valstī
Latviešu valoda
Vēsture
Matemātika valsts
/ atklātā /
Franču valoda

2014./2015.
vietu skaits
valstī
1.
2.
3.
2

2015./2016.
Vietu skaits valstī
A
1

1.

2.

3.
1

2016./2017.
Vietu skaits valstī
A

1.

2.

1
4

5

5

8

3
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4

4

5

4

3.

A

1

1
5

2

4

5

4

11. tabula "Ievērojamākie Liceja skolēnu sasniegumi interešu izglītībā: 2014. - 2017."
2014./2015.m.g.
Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

1.

Deju kolektīva "Auseklītis" sešu grupu dalība un valsts
skates XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku ietvaros
Zēnu kora dalība un valsts skate XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros
Jauktais kora "Mēs lidosim” dalība un valsts skate XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
ietvaros
5.-9.klašu meiteņu kora dalība un valsts skate XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
ietvaros
Elektronikas – robotikas pulciņa dalība starptautiskajā
elektronikas konkursā Ventspilī
Teātra studijas dalība teātra festivālā “…un es iešu un
iešu…” Valmierā

2.
3.

4.

5.
6.

Iegūtais tituls/
nominācija/
pakāpe/vieta
Laureāti
2.vieta valstī
3.vieta

Zelta diploms

1.vieta
3.vieta

2015./2016.m.g.
Nr.p.k.
1.

2.
3.

Pasākuma nosaukums
Jauktā kora “Mēs lidosim” dalība "Zelta pildspalvas"
pasniegšanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā 02.10.2015.
Koncerts LU aulā "Dzimtene, Mūzika mūžīgā".
Dalība IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un
vokālo ansambļu noslēguma pasākumā
Dalība starptautiskajā koru festivālā Barselonā (Costa
Barcelona) 02.05.2016. - 10.05.2016.
Zēnu korim – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
konkurss "Balsis" I un II kārta
Deju kolektīvam “Auseklītis” III Deju svētku
repertuāra atlases skate
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Iegūtais tituls/
nominācija/
pakāpe/vieta

1.pakāpe
Pateicības

2016./2017.m.g.
Nr.p.k.
1.
2.

3.
4.

4.

Pasākuma nosaukums

Iegūtais tituls/
nominācija/
pakāpe/vieta

1.-2.klašu kora uzstāšanas RFL jubilejas koncertā
kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
5.-9.klašu meiteņu korim dalība koru skatē konkursā
1.pakāpe
“Rīgas gailis”
Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā
Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu zēnu koru skate 1.pakāpe
Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā
Jauktā kora “Mēs lidosim” dalība vidusskolu jaukto koru
festivālā "Kalniem pāri" Valmierā
Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā
Deju kolektīvam “Auseklītis” III Rīgas izglītības iestāžu
deju svētku "Trejdeviņi gaismas tilti" skate
Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā
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Augstākā pakāpe

12. tabula "Liceja skolēnu sasniegumi sportā"
2014./2015. m. g.
Pasākuma nosaukums

Iegūtās vietas

Olimpiskā dienā Mini handbola turnīrs

1.,3.

Rudens krosa stafetes „Anniņmuiža”

3

Rīgas finālsacensības basketbolā 6.-7.kl.meitenes

1

Rīgas finālsacensības basketbolā 4.-5kl.zēni

1

Latvijas finālsacensības basketbolā 4.-5kl.zēni

2

Rīgas finālsacensības tautasbumbā 4.-5kl.zēni

2

Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde Ērgļos

1.,1.,2.,3.,3.,3.,3

Mini handbola turnīrs „Ķīpsala”, 3.un 4.kl.zēni

2.,3.

Rīgas Skolēnu spēles- strītbols

1.,2.

Nozīmīgākie tituli
 Olimpiskās dienas Mini handbola turnīra čempioni
 Rīgas čempioni basketbolā 6.-7.kl.meitenes
 Rīgas čempioni basketbolā 4.-5.kl.zēni
 Latvijas finālsacensības basketbolā 4.-5.kl.zēni (iegūta 2.vieta)

Rīgas finālsacensības tautasbumbā 4.-5.kl.zēni (iegūta 2.vieta)
 Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos iegūtas augstas vietas snovbordā,
slidošanā un kalnu slēpošanā
 Nominācijā “Sportiskākā Rīgas skola” iegūta 1.vieta

2015./2016.m.g.
Pasākuma nosaukums
Starptautiskais florbola turnīrs “AGON” projekta ietvaros
Rīgas Olimpiskās dienas strītbola turnīrs, 9.kl.meitenes
Rīgas domes rudens krosa stafetes „Anniņmuiža”
“Rīgas Tūrists 2015”, 8.-9.kl.
Starptautiskais Mini Handbola Ziemassvētku turnīrs,
5.kl.zēni
Rīgas Atklātais čempionāts handbolā, 9.kl. zēni
Ogres novada sporta centra turnīrs “Mini handbols - Ogre
2016”, 4.-5.kl.zēni
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Iegūtās vietas
3.
3.
3.
1.
3.
2., 3.
1., 3.

Nozīmīgākie tituli
 Rīgas čempioni sporta tūrismā
 Olimpiskās dienas strītbola turnīra 3.vieta 9.kl.meitenes
 Rīgas domes rudens krosa stafetes „Anniņmuiža” 3.vieta 8.kl.komandai
 Nominācijā “Sportiskākā Rīgas skola” iegūta 3.vieta

2016./2017.m.g.
Pasākuma nosaukums
Latvijas skolēnu 70.spartakiāde
basketbols 3x3
Rīgas domes rudens krosa stafetes
„Anniņmuiža”
Rīgas pilsētas starpskolu sacensības šahā
VEF skolu superlīga basketbolā
21.Latvijas Skolu Ziemas olimpiskais
festivāls Ērgļos:
Slidošana
Snovbords
Kamaniņu sports
Kalnu slēpošana
Skolu stafete
Latvijas skolēnu 70.spartakiāde
basketbolā
Rīgas atklātais čempionāts handbolā
Latvijas turnīrs “Mini handbols Ogre
2017”
“20. Rīgas Skolēnu spēles”
Basketbols 3x3
Tūrisms
Volejbols

Vecuma
grupa
8.-9.kl un
10.-12.kl.
8.-9.kl.

Iegūtās vietas

5.kl.
komanda
8.-12.kl.
meitenes
4.-12.kl.

2.v.

Kopvērtējumā 1.v.

5.un 6.kl.
5.kl.
10.-12.kl.
10.-12.kl.
10.-12.kl.
8.-9.kl.

1.,2., 3.
1.
1.
3.
3.v.
1.v.

9.kl.
4.un 5.kl.
zēni
4.-11.kl.
6.-7.kl.
5.-10.kl.
8.-9.kl.

2.v.
2.un 3.v.

1., 2.
un 3.v.
2.v.

1.

2.v.
1.,2.,2.
3.v.

Nozīmīgākie tituli
 Latvijas finālsacensību ielu basketbolā 3x3 čempiones 8.-9.kl.meit., 8.-9.kl.zēni 3.v.
 Rīgas domes rudens krosa stafetes „Anniņmuiža” 2.vieta 9.kl.komandai
 Latvijas finālsacensību basketbolā čempiones 8.-9.kl.meitenes
 Nominācijā “Sportiskākā Rīgas skola” iegūta 1.vieta
 Čempioni Latvijas skolu ziemas olimpiskajā festivālā Ērgļos kopvērtējumā
 Čempiones VEF skolu superlīgā basketbolā 8.-12.kl.meitenes
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13. tabula “Liceja pedagogi - mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autori.”
Vārds,
uzvārds

Mācību grāmata, metodiskie līdzekļi

L. Silova , A.
Vanaga
L. Silova,
I.Lāčauniece, A.
Kalve, S.
Kivleniece, I.
Stikāne

Līdzautore "Literatūra 9.klasei", I un II grāmata, Skolotāja grāmata, Zvaigzne ABC,
2014
Līdzautore ,,Skolēna literāro interešu attīstīšana", VISC, 2014, metodiskie
ieteikumi, http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/skolena
_literaro_interesu_attistisana.pdf

L. Silova, R.
Briedis

Līdzautore "Ko pasaka pasaka?" Lasāmgrāmata (e-grāmata) LVA, 2015
http://www.maciunmacies.valoda.lv/images/Macies/Lasgramata
%20KO%20PASAKA%20PASAKA_gatavs14012016.pdf
„Latviešu valoda vidusskolā” 3 daļas, RaKa

I.Lāčauniece,
I.Lāčauniece,
L. Silova, A.
Kalve, S.
Kivleniece, I.
Stikāne
I.Vīduša, D.
Štokmane
I. Lāčauniece,
L. Silova,
I.Vīduša
T. Kunda

S. Ābola,
I.Zemīte
S. Ābola, I.
Sarma
A.Kļaviņa, I.
Misāne,
L. Straube,
S.Goldmane

Līdzautore ,,Skolēnu literāro interešu attīstīšana”, VISC, 2014, metodiski ieteikumi
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/skolena_literaro
_interesu_attistisana.pdf
Līdzautore "Literatūra 7.klasei", I un II grāmata, Skolotāja grāmata, Zvaigzne ABC,
2014
Līdzautores "Centralizētais eksāmens latviešu valodā 2014./2015.m.g.: rezultātu
analīze un metodiskie ieteikumi", VISC,2015
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/
2014_2015_ce_latval_analize.pdf
"Centralizētā eksāmena svešvalodā mutvārdu daļas apraksts. Metodiskais līdzeklis"
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/ce_
svesval_mutv_dala_2018.pdf
Līdzautore "Literatūra 5.klasei", Zvaigzne ABC, 2013.
Līdzautore "Lasīšanas teksti un uzdevumi I un II daļa", LVA (sagatavošanā)
Līdzautores "Latvijas vēsture pamatskolai";
"Pasaules vēsture pamatskolai", Zvaigzne ABC,2013.- 2017., 4 mācību grāmatas ar
diskiem, 4 darba burtnīcas, 4 skolotāju grāmatas Latvijas vēsturē un 4 mācību
grāmatas ar diskiem, 4 darba burtnīcas, 4 skolotāju grāmatas pasaules vēsturē

"Русские и латышские фразеологизмы со значением умереть.Cilvēks valodā:
etnolingvistika, lingvistiskā pasaules aina = Human in language: ethnolinguistics,
linguistic view of world", Человек в языке: этнолингвистика, лингвистическая
картина мира Daugavpils: Saule, 2014.266.- 274.lpp.
N.Teļminova
"Русские и латышские фразеологизмы со значением "умереть неестественной
(H.Тельминова) смертью""; DU 56. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums : C. daļa,
Humanitārās zinātnes = Proceedings of the 56th International Scientific Conference
of Daugavpils University : Part C., Humanities C. daļa, Daugavpils: Saule, 2014. C. daļa, 129.-135. lpp.
N.Teļminova
(H.
Тельминовa)
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14. tabula “ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” mācību satura izstrādes eksperti.”
Vārds, uzvārds

Joma

Tatjana Kunda

Valodu mācību joma ( angļu valoda)

Jūlija Demakova

Valodu mācību joma (franču valoda)

Linda Svilpe

Valodu mācību joma (franču valoda)

Natālija Servo

Valodu mācību joma (franču valoda)

Irina Makarova

Valodu mācību joma (franču valoda)

Inta Murāne

Valodu mācību joma (franču valoda)

Iveta Vīduša

Valodu mācību joma (latviešu valoda)

Inese Lāčauniece

Kultūras izpausmes un pašizpausmes māksla

Evija Rozentāle

Kultūras izpausmes un pašizpausmes māksla

Lita Silova

Kultūras izpausmes un pašizpausmes māksla

Liene Batņa

Kultūras izpausmes un pašizpausmes māksla

Aija Kļaviņa

Sociālā un pilsoniskā joma

Evi Daga- Krūmiņa

Sociālā un pilsoniskā joma

Vineta Kantāne

Sociālā un pilsoniskā joma
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15. tabula “ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” mācību līdzekļu izstrādes eksperti.”
Vārds, uzvārds

Joma

Lita Silova

Literatūra

Inese Lāčauniece

Literatūra

Signe Ābola

Literatūra

Evija Rozentāle

Tehnoloģijas

Aija Kļaviņa

Latvijas un pasaules vēsture

Liene Batņa

Mūzika

Evi Daga -Krūmiņa

Latvijas un pasaules vēsture

Vineta Kantāne

Sociālās zinības

Jūlija Demakova

Franču valoda

Irina Makarova

Franču valoda

Rīgas Franču liceja direktore

/Vineta Rūtenberga/

Z. v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Z. v.

56

