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PRIORITĀTES

RĒZEKNES VALSTS 1. ĢIMNĀZIJAS AUDZINĀŠANAS DARBA PRIORITĀTES
2020. – 2023. GADAM
Izveidots, ievērojot normatīvos dokumentus,
kas reglamentē audzināšanas un mācību procesa īstenošanu izglītības iestādē
2020./ 2021. m. g.
2021./ 2022. m. g.
2022./2023. m. g.
prioritāte:
prioritāte:
prioritāte:
Pēctecīga audzināšanas un Pēctecīga
Pēctecīga
mācību procesa īstenošana, audzināšanas un
audzināšanas un
ievērojot katra izglītojamā
mācību procesa
mācību procesa
īpatnības un
īstenošana, ievērojot
īstenošana, ievērojot
vienreizīgumu, kas tiek
realizēts pilnveidotā
mācību satura un pieejas
maiņas ieviešanā, atbilstoši
pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības
mācību priekšmetu
standartiem (skat.
Pielikums Nr.1), attīstot
caurviju prasmes mācību
un audzināšanas procesā.

katra izglītojamā
īpatnības un
vienreizīgumu, vēršot
uzmanību
diferenciācijai,
individualizācijai un
personalizācijai.

katra izglītojamā
īpatnības un
vienreizīgumu,
akcentējot izglītojamā
un pedagoga
labbūtību.

SAGAIDĀMI
E
REZULTĀTI

KOMPONENTI

MĒRĶIS

Nodrošināt atbilstošu,
kompetencēs balstītu
audzināšanas un mācību
procesu, kurā
izglītojamais, pastāvīgi
attīstot caurviju prasmes,
īpaši pilnveido
pašvadītas mācīšanās
prasmi.

Nodrošināt iespēju
Mērķtiecīgi veicināt
katram
izglītojamajiem
izglītojamajam kļūt
sociālo un emociju
par krietnu cilvēku,
pārvaldības prasmes
rīcībspējīgu un
pilnveidi un
atbildīgu personību
cieņpilnu
sabiedrībā, veicināt
savstarpējās
izglītojamā izpratni
saskarsmes un
par vērtībām un
sadarbības
tikumiem (skat.
izkopšanu.
Pielikums Nr. 2),
sekmējot to
iedzīvināšanu.
Tiek organizēts izglītojamo centrēts mācību darba un audzināšanas
process, kas balstās uz vērtību, tikumu un ieradumu (skat. Pielikums Nr.
2) izkopšanu izglītojamā personības izaugsmē.
Audzināšanas process tiek organizēts pēctecīgi un daudzveidīgi.
Izglītojamo audzināšanas process tiek realizēts mācību stundās, klases
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IZGLĪTOJAMAIS

INDIKATORI

stundās, starpbrīžos, ārpus stundu nodarbībās, interešu izglītības
nodarbībās, ģimnāzijas organizētajos pasākumos, projektos, ikdienas
sadzīves situācijās, mijiedarbojoties ar atbalsta komandu un tehnisko
personālu, kā arī pedagogiem sadarbojoties ar izglītojamā vecākiem/
aizbildņiem (skat. Pielikums Nr. 8).
Tiek plānotas un īstenotas efektīvas, mūsdienīgas mācību un klases
stundas, atbilstošas dažādiem izziņas darbības līmeņiem, kurās
izglītojamajam ir saprotams sasniedzamais rezultāts (SR), tiek radīti
apstākļi analizēt un reflektēt par savu domāšanas procesu, dot un saņemt
atgriezenisko saiti (AS), mācīties sevi novērtēt.
Tiek sagaidīts, ka pedagoga personība var būt paraugs jaunajai paaudzei;
pedagogs izprot savas profesijas misiju, viņa rīcība un vērtību sistēma
var ietekmēt izglītojamā personības attīstību, tādēļ nemitīgi tiek
pilnveidota pedagoga profesionalitāte, tiek ieviestas inovācijas mācību
un audzināšanas procesā.
Tiek plānota ikviena iesaistītā (pedagogs – izglītojamais – ģimene)
apzināta sadarbība, tostarp kvalitatīva informācijas apmaiņa, līdzdalība
un līdzatbildība mācību un audzināšanas procesā.
Tiek plānota Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vadības komandas,
pedagogu, izglītojamo, vecāku/ aizbildņu, atbalsta komandas (skat.
Pielikums Nr. 3) un tehniskā personāla mērķtiecīgi virzīta darbība
izglītības iestādes pozitīva tēla sabiedrībā veidošanā, ģimnāzijas
tradīciju saglabāšanā un izveidē, piederības savai izglītības iestādei,
pilsētai, novadam un valstij stiprināšanā.
Mācību un audzināšanas Mācību un
Tiek radīts labvēlīgs
procesā, kas balstīts uz
audzināšanas procesā emocionālais
caurviju prasmju
aktualizētas
mikroklimats,
attīstību, izglītojamais
medijpratības
uzticamas pedagogu
izprot vērtēšanas, tostarp prasmes, izglītojot
un izglītojamo
snieguma līmeņu (SLA) izglītojamos droša un savstarpējās
nepieciešamību
jēgpilna interneta
attiecības, veidojot
pašvadītajā un pedagoga izmantošanā,
mācīšanās vidi, kurā
vadītajā mācību procesā, veicinot digitālās
uzlabojas
nozīmi un mācās izvērtēt lietpratības attīstību, izglītojamo un
savus sasniegumus
kas ietekmē indivīda pedagogu labjūtība.
konkrētā mācību
vērtību sistēmas
priekšmetā, pedagoga
izveidi.
vadībā piedalās SLA
izveidē.
Tiek nodrošināts
Mērķtiecīgi virzīts
mērķtiecīgi vadīts
mācību un audzināšanas
pedagogu un izglītības
process, kas rosina
psihologa atbalsta
izglītojamā kritiskās
process, lai
domāšanas attīstību,
izglītojamais ikdienā
virzot izglītojamo rūpīgi
mācītos apzināties un
un mērķtiecīgi izzināt,
pārvaldīt savas
analizēt un izvērtēt
emocijas un izkoptu
dažāda veida informāciju
savu emocionālo
un situācijas.
inteliģenci.
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PEDAGOGS

Izglītojamais mācās
pieņemt lēmumus,
uzņemas par tiem
atbildību, mācās risināt
konfliktsituācijas,
izprotot pašaudzināšanas
nozīmi personības
izaugsmē.
Tiek nodrošināta iespēja ikvienam izglītojamajam iesaistīties dažādu
līmeņu projektos, tādējādi attīstot savas komunikācijas un sadarbības
spējas, izkopjot vērtības un tikumus.
Ikvienam izglītojamajam mācību procesā tiek radīti apstākļi pilnveidot
cieņpilnas sadarbības prasmes klases un ģimnāzijas kolektīvā, iesaistīties
ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldē (skat. Pielikums Nr.4), mācīties plānot
un vadīt savu mācīšanās procesu, izvērtēt būtiskāko viņa personībai.
Pilnveidota
pedagogu lietpratība
mācību procesa
diferenciācijā,
personalizācijā un
individualizācijā, kas
atklājas pedagoga
vadītajā mācību un
audzināšanas
procesā.
Tiek organizēti dažādi
Tiek organizēti dažādi pasākumi (tostarp
pasākumi (tostarp
izzinošās mācību ekskursijas), īstenojot
izzinošās mācību
izglītojamā mācību procesu integrētā veidā,
ekskursijas), LV un
kas rada iespējas izglītojamajam attīstīties
pasaulē svinamo svētku
par daudzpusīgu personību ar augstu vērtību
un tikumu apziņu.
( skat. Pielikums Nr. 5)
atzīmēšana, iesaiste
iniciatīvā “Latvijas
Skolas soma”, īstenojot
izglītojamā mācību
procesu integrētā veidā,
kas rada iespējas
izglītojamajam attīstīties
par daudzpusīgu
personību ar augstu
vērtību un tikumu
apziņu.
Tiek realizētas
Tiek realizētas daudzveidīgas interešu
daudzveidīgas interešu
izglītības programmas (skat. Pielikums Nr.
izglītības programmas
6), kas ļauj izglītojamajiem izkopt savus
(skat. Pielikums Nr. 6),
talantus, vērtības, tikumus un ieradumus,
kas ļauj izglītojamajiem piedalās pilsētas, novada, valsts un
izkopt savus talantus,
starptautiskajos konkursos un pasākumos,
vērtības, tikumus un
gūst panākumus, popularizē Rēzeknes Valsts
ieradumus, piedalās
1. ģimnāziju.
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KLASES
AUDZINĀTĀJS/
KURATORS
SADARBĪBĀ AR
KOLĒĢIEM
ATBALSTA KOMANDA
(SKAT. PIELIKUMU NR. 3)
SADARBĪBĀ AR KLASES
AUDZINĀTĀJU/ KURATORU

pilsētas, novada, valsts
un starptautiskajos
konkursos, pasākumos,
arī Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētkos; akcijās,
gūst panākumus,
popularizē Rēzeknes
Valsts 1. ģimnāziju.
Tiek veikta jēgpilna izglītojamo izpēte (skat. Pielikums Nr. 7), kas ir
balstīta uz LR tiesību aktiem, metodiskajiem norādījumiem un
ģimnāzijas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, tostarp izvirzītajām
prioritātēm (2020. – 2023.gadam) (skat. Pielikums Nr.1), tādos virzienos
kā personības izpēte, izglītojamā vērtību orientācija, izglītojamo
savstarpējās saskarsmes izpēte, mācību motivācija, karjeras izvēle u.c.,
lai veicinātu un atbalstītu izglītojamo kā lietpratēja, atbildīga sabiedrības
dalībnieka, radošas personības ar pašapziņu izaugsmē.
Tiek nodrošināta nepieciešamā emocionālā, psiholoģiskā un pirmā
medicīniskā palīdzība, pilnveidota izpratne par fiziskās un emocionālās
veselības jautājumiem, popularizēts veselīgs dzīvesveids. Ģimnāzijas
atbalsta personāla darbība notiek saskaņoti. Tiek organizēta jēgpilna
informācijas apmaiņa starp atbalsta personālu, mācību priekšmetu
pedagogiem, klases audzinātājiem/ kuratoriem un ģimnāzijas vadības
komandu, lai izglītojamie saņemtu nepieciešamo atbalstu: emocionālo,
psiholoģisko vai pirmo medicīnisko palīdzību.
Tiek plānoti un realizēti pasākumi karjeras izglītībā, lai palīdzētu
izglītojamajiem apzināt un attīstīt savas spējas un intereses, izvirzīt
mērķus savas potenciālās karjeras attīstībā, lai sniegtu zināšanas un
izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu
un tālākizglītības iespējām.
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Pielikums Nr.1

LR tiesību akti, metodiskie norādījumi, kas reglamentē audzināšanas darba īstenošanu
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Izglītības likums. Stājas spēkā: 01.06.1999.
Vispārējās izglītības likums. Stājas spēkā 14.07.1999.
Bērnu tiesību aizsardzības likums. Stājas spēkā: 22.07.1998.
BĒRNU TIESĪBU KONVENCIJA. ANO, starptautisks dokuments. Stājas spēkā: 02.09.1990.
MK noteikumi Nr.1338. Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos. Stājas spēkā: 28.11.2009.
MK noteikumi Nr.89. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai
valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. Stājas spēkā:
04.02.2011.
MK noteikumi Nr.416. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās
vidējās izglītības programmu paraugiem. Stājas spēkā: 01.09.2020.
MK noteikumi Nr. 747. Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības
programmu paraugiem. Stājas spēkā: 01.09.2020.
MK noteikumi Nr. 480. Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība. Stājas spēkā: 26.07.2016.
VISC Metodiskais līdzeklis. Klases stundu programmas paraugs, 2016.
VISC Metodiskais līdzeklis. Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai, 2016.
VISC Metodiskais līdzeklis. Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības
sekmēšanai, 2018.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iekšējie normatīvie dokumenti, kas reglamentē un balsta
audzināšanas darba īstenošanu
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Nolikums, 2020
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Iekšējās kārtības noteikumi, 2020
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas audzināšanas darba prioritātes 2020. – 2023. gadam
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas klases audzinātāja/kuratora tiesības un pienākumi,20
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Attīstības prioritātes 2020.-2023.gadam
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Pašnovērtējuma ziņojums, 2019
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas izglītojamo kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība, 2020
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas kārtība, kādā nodrošināma informācijas apmaiņa starp izglītības
iestādi un izglītojamo vecākiem, 2020.
➢ Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas uzvedības noteikumi APU, 2016
➢ Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas noteikumi par drošību mācību kabinetos un ārpusskolas
pasākumos, 2019
➢ Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītojamo un viņu vecāku personas datu apstrāde, 2019
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Pielikums Nr. 2
Izveidots pēc Skola -2030 materiāliem

Vērtības.

LATVIJAS
VALSTS

CILVĒKA
CIEŅA
KULTŪRA

DARBA
TIKUMS

DABA

VĒRTĪBAS
LATVEŠU
VALODA

DZĪVĪBA

BRĪVĪBA

ĢIMENE
LAULĪBA
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Ieradumi, balstīti vērtībās.

IERADUMI ir balstīti vērtībās

ATBILDĪGS SABIEDRĪBAS
DALĪBNIEKS, kurš iedziļinās,
līdzdarbojas un sadarbojas, lai
kopā ar citiem veidotu tādu
sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot

PERSONĪBA AR

RADOŠS DARĪTĀJS.

Pilnvērtīgi piedalās sociālajā un
politiskajā, ekonomiskajā un kultūras
dzīvē, kā arī rūpējas par savu, citu un
kopīgo labumu.

Patstāvīgi veido izpratni par
pasauli, Latvijas un latviešu

rūpējas par sevi un citiem

Apzinās savas emocijas, vēlmes,
intereses, dotības, kā arī kontrolē un
vada savu uzvedību un emocijas.

Uzdrošinās pašizpausties

valodas nozīmību tajā.

un gūt jaunu pieredzi.

Sekmīgi darbojas

Ir patiess, spēj dzīvot

daudzkultūru, daudzvalodu

patstāvīgi, saskaņā ar

un digitālajā vidē.

savām vērtībām.

Izsvērti vērtē zinātnes,

LIETPRATĒJS IZAUGSMĒ, kam
mācīties nemitīgi un ar aizrautību

PAŠAPZIŅU, kurš ciena un

kurš ievieš inovācijas

kļuvis par ieradumu

Rada un attīsta jaunas

Ir zinātkārs un intelektuāli

zināšanas un risinājumus.

atvērts.

Uzņemas iniciatīvu, ir

Izvirza augstas prasības gan sev,

mērķtiecīgs, izlēmīgs un

gan citiem , darbu tiecas paveikt

neatlaidīgs.

pēc iespējas kvalitatīvāk.

Analizē savas vēlmes un

Kļūdas uztver kā iespēju

atsakās no nevajadzīgā.

izaugsmei.

Sekmīgi darbojas individuāli un

Saglabā un nostiprina savas

komandā, risina sarunas, pieņem

Prot un vēlas patstāvīgi

garīgās un fiziskās spējas.

kopīgus lēmumus, ir tolerants pret

mācīties visu mūžu.

Veido savai un citu

Ieklausās, vēro, pēta

vēlas veidot ģimeni un uzņemties

labklājībai labvēlīgu vidi,

pasauli, novērtē situāciju

atbildību par to.

paužot laipnību.

un cieņpilni rīkojas.

viedokļos, pārliecībās, kultūrās;

Rūpējas par savu veselību

Izprot, respektē un risina

iejūtas otra pārdzīvojumos un

un drošību.

kompleksas problēmas.

tehnoloģiju, ekonomikas,
kultūras sasniegumus.

Veido cieņpilnas attiecības,
sadarbojas ar citiem cilvēkiem,

atšķirīgo.

Uzklausa un iedziļinās dažādos

sniedz atbalstu.

Darbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi
drzudzīgi, lemj godprātīgi un uzņemas
atbildību par saviem lēmumiem.

Plāno un vada savu izziņas
procesu, reflektē par to.

Apgūto pielieto jaunās
reālās dzīves situācijās,
ievērojot lielāko labumu.

Eksperimentē, improvizē, tiecas

Lietpratīgi un atbildīgi izmanto

pēc jaunas pieredzes,

informācijas un komunikācijas

pilnveidošanās.

tehnoloģiju iespējas.
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Tikumi veidojas, stiprinot ieradumus

laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība
godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa
taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un
morāles normu ievērošana
tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu,
veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).
gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības
dzīvē
atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties,
respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību
drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas
novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā
solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu
un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem
mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes
no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē
personas attīstību
savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot
savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus
centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas
mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk
līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs
atbalsts
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Pielikums Nr. 3

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas atbalsta komanda

IZGLĪTĪBAS
PSIHOLOGS

KARJERAS
KONSULTANTS

ATBALSTA
KOMANDA

BIBLIOTEKĀRES

SKOLAS MĀSA
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Pielikums Nr.4

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas profesionālās kopienas sadarbības modelis
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Pielikums Nr. 5

Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas
Izveidots saskaņā ar likumu “Par svētku,
atceres un atzīmējamām dienām” un
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Nolikumu
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
Lielo Piektdienu un Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu;
25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
27. aprīlis – Latgales kongresa diena;
1. maiju — Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;
4. maiju — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;
maija otro svētdienu — Mātes dienu;
8. maijā - Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;
9. maijā - Eiropas dienu;
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma dienu;
Septembra otrā svētdiena – Tēva diena;
11. novembrī - Lāčplēša dienu;
18. novembri — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

Ģimnāzijas tradicionālie svētki
➢ Zinību diena;
➢ Jauno tūristu salidojums (rudens pārgājiens) 7. – 12. klases izglītojamajiem “Tūrisms – 202x”;
➢ Skolotāju dienas svētki;

➢ 10. klases izglītojamo iesvētību nedēļa “Ielaušanās ģimnāzijā”;
➢ Ziemassvētku koncerts;
➢ Valentīna dienas balle;
➢ Žetonu vakars 12. klases izglītojamajiem;

➢ Svinīgs pasākums valsts, novada, pilsētas līmeņa olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību
godalgu ieguvējiem “Veiksminieks 20xx";
➢ Baltā zvana svētki 9. un 12. klases izglītojamajiem;
➢ 9.un 12. klases izglītojamo izlaidumi .
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Pielikums Nr. 6

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā realizētās interešu izglītības programmas

Nr.p.k. Programmas nosaukums

Klases grupa

Pedagogs

1.

Ģitārspēle

7.-12.

Aivo Everss

2.

Zēnu vokālais ansamblis

7.-9.

Jānis Veļičko

3.

Interneta avīze “Klick”

9.-12.

Ginta Lubgāne

4.

Tehniskā modelēšana

7.-12.

Osvalds Batņa

5.

Debašu klubs

10.-12.

Olga Supe

6.

Vokālais ansamblis “Noskaņa”

7.-12.

Svetlana Bilinska

7.

Meiteņu koris “Saules”

7.-12.

Svetlana Bilinska

8.

Esi līderis!

10.-12.

Iveta Garjāne

9.

Esi uzņēmējs!

10.-12.

Maija Hartmane

10. Fitness

9., 10.

Vita Seņkāne

11. Tūrisma pamati

7.-12.

Deniss Morozs

12. Mediācija skolā

7.-12.

Indra Gailīte

13. Tekstilizstrādājumu dizains

7.-9.

Velta Dzervinika

14. Sociālo prasmju pilnveide

7. - 9.

Daina Lesčinska

15. Tautu dejas. Deju kolektīvs “Skali” 7. – 9. un 10.-12. Marika Vaičule
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Pielikums Nr. 7

Izglītojamo izpēte
Izglītojamo izpēte tiek balstīta uz audzināšanas darbā, kas ir balstīta uz LR tiesību aktiem,
metodiskajiem norādījumiem un Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas iekšējiem normatīvajiem
dokumentiem, tostarp izvirzītajām Attīstības prioritātēm (2020. – 2023. gadam) un Audzināšanas
darba prioritātēm (2020. – 2023.gadam).
Tēmas izglītojamo izpētei:
➢

Sociālā statusa un attieksmju izpēte;

➢

7., 10. klases izglītojamo adaptācijas izpēte;

➢

Izglītojamā mācību motivācijas izpēte;

➢

Personības izpēte, pašvērtējums;

➢

Vērtību orientācijas izpēte;

➢

Izglītojamā saskarsmes izpēte;

➢

Karjeras izvēles izpēte u.c.

Izpētes rezultāti un vērojumi tiek apkopoti un analizēti, nepieciešamības gadījumā klases
audzinātājs/kurators piesaista izglītības psihologu.
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Pielikums Nr. 8

Sadarbība ar izglītojamo vecākiem/ aizbildņiem
➢ Ģimnāzijas padome - piedalās vecāku izvirzītie pārstāvji;
➢

Informācijas dienas;

➢

Klases vecāku sanāksmes – ne mazāk kā divas reizes gadā;

➢

Svētku koncerti;

➢

Klases pasākumi – klases vakari, mācību ekskursijas u.c.;

➢

Individuālas pārrunas ar vecākiem – klātienē, telefoniski, e-klases pasta starpniecība;

➢

Sekmju izraksti – katra mēneša beigās;

➢

Pateicības vecākiem;

➢

Svinīgs pasākums valsts, novada, pilsētas līmeņa olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību

godalgu ieguvējiem “Veiksminieks 20xx";
➢

Vecāku balles.
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