
Metodiskais atbalsts
Rīgas 93.vidusskola, 

Direktore Gunita Kļaviņa

12.05.2022.



Normatīvie akti

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES , 

14. pants Nepilngadīgo skološana un izglītošana;

 Patvēruma likums, 9.panta septītā daļa, 50.panta otrā daļa;

 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, 7.panta otrā daļa;

 Izglītības likums, 3.pants otrā daļa;

 2016.gada 26.jūlijā Ministru kabineta noteikumi Nr.488 "Kārtība, kādā 

nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves 

iespējas" 2.punkts;

 2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumi nr.11"Kārtība, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no 

tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".

Notiek diskusijas par grozījumiem 2003.gada 11.marta noteikumos nr.112 

«Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem»

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/33/oj/?locale=LV


Rīkojuma par uzņemšanu skolā 

pamatojums

 Saskaņā ar Patvēruma likumu:

 IZM vēstule;

 Iesniegums;

 Patvēruma likuma 50.panta otrā 

daļa;

 26.07.2016. MK 488 – 2., 12., 13. 

punkts.

 Saskaņā ar Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likumu:

 Iesniegums;

 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 

likuma 7.panta otrā daļa;

 26.07.2016. MK 488 – ?



Dokumentācija

 Individuālais izglītības programmas apguves plāns:

 Izglītojamā zināšanu un attīstības līmeņa novērtēšana;

 Adaptācijas nodarbības;

 Individuālais darbs;

 Izglītojamā apmācības diferenciācija mācību priekšmetos;

 Progresa / rezultātu izvērtējums;

 Tarifikācija; Finansējums (257 EUR/mēnesī) - pedagogu atalgojumam, 
darba devēja VSAOI, atvaļinājuma izmaksai;

 Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu – cita kārtība!

 Vienošanās ar pedagogu:

 par papildus pedagoģisko darbu, veicot individuālo darbu un/vai izglītojamā 
apmācības diferenciāciju mācību priekšmetos;

 par piemaksas apmēru;

 Mācību līdzekļu saraksts. Finansējums 50 EUR (vienreizējs).



Individuālais izglītības programmas 

apguves plāns I

Datums Izvērtēšanas rezultāti 

20.12.2021.

05.01.2022.

Pārrunās ar mentoru/vecākiem iegūta informācija:
…………………. ir pabeigta 1.klase ar kopējo vērtējumu- gandrīz labi.
Secinājumi, analizējot vispārējo zināšanu testa rezultātus: nepazīst/ neprot 
latviešu alfabēta burtus. Ir zināšanas matemātikā. Prot saskaitīšanu un 
atņemšanu 100 apmērā. Pareizi pilda skaitliskos uzdevumus. Saprot kas ir 
lielāks, mazāks, vienāds. Pazīst ģeometriskas figūras.
Latviešu valodā prot sasveicināties un atvadīties (nevar sazināties latviešu 
valodā, bet var krievu valodā).
Uzvedības novērojumi: izglītojamā ar labām manierēm, cenšas komunicēt 
ar bērniem krievu valodā. Droši nāk klāt pie pedagoga un precizē 
interesējošus jautājumus.

APSTIPRINU
Rīgas 93.vidusskolas 

direktore_____________ G.Kļaviņa
2022.gada ________________

Rīgas 93. vidusskola

INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (21011111) APGUVES PLĀNS

Vārds, uzvārds 2.x klase

Izglītojamā zināšanu un attīstības līmeņa novērtēšana: 



Individuālais izglītības programmas 

apguves plāns II

Izpildes 
laiks

Pedagogs Veiktās darbības Progresa/ 
rezultātu 
izvērtējums
(1x mēn.)

2022.g. 
16.12.-
05.01.

Klases 
audzinātājs 
vārds, 
uzvārds 

• Pārrunas ar mentoru/ sociālo darbinieci/ vecākiem.
• Vispārējo zināšanu izvērtējums.
• Iepazīšanās ar izglītojamo/ iepazīstināšana ar 

klasesbiedriem.
• Iepazīstināšana ar klases/skolas telpām, stundu sarakstu, 

mācību stundu laiku/ skolas kārtību.
• Iepazīstināšana ar mācību priekšmetiem/ mācību līdzekļiem 

(izsniegts saraksts).
• Vienkāršai saziņai nepieciešamo pamatfrāžu apguves 

uzsākšana, skolēnam tiek skaidrots un tulkots arī bilingvāli. 
• Nepieciešamības gadījumā visa informācija tiek tulkota.
• Izstrādāti uzvedības noteikumi ar attēliem un skolēns 

iepazīstināts (datums).

Adaptācijas nodarbības



Individuālais izglītības programmas 

apguves plāns III

Izpildes 
laiks

Pedagogs Veiktās darbības Progresa/ 
rezultātu 
izvērtējums
(1x mēn.)

2021.g. 
janvāris-
maijs

Klases 
audzinātājs 

vārds, 
uzvārds 

• Atbalsta nodrošināšana mācību procesā. 
• Palīdzība saziņā ar klasesbiedriem / skolotājiem / 

vecākiem.
• Regulāra palīdzība, informēšana un saziņas 

nodrošināšana ar likumisko pārstāvi, visu izmaiņu 
gadījumā.

• Individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības. 

Individuālais darbs



Individuālais izglītības programmas 

apguves plāns IV

Izpildes 
laiks

Pedagogs Veiktās darbības Progresa/ 
rezultātu 
izvērtējums
(1x mēn.)

2022.g. 
janvāris-
maijs

Vārds, 
uzvārds

• Darbs ar izglītojamo, pielāgojot mācību saturu 
konkrētajam izpratnes līmenim.

• Regulāri mājas darbi un AS par tiem.
• Izstrādāti 2 mācību metodiskie materiāli mēnesī 

(vismaz 1 A4 lapa, izpildes laiks 40 min)

2022.g. 
janvāris-
maijs

Vārds, 
uzvārds 
(pedagogs, 
kurš 
nodrošina 
papildus 2 
latv. val. 
stundas)

• Darbs ar izglītojamo, iemācīties latviešu alfabēta 
rakstītos burtus, alfabētu, skaņu iedalījumu 
(patskanis, divskanis, līdzskanis) un to izrunu, 
rakstību, paplašināt vārdu krājumu.  

• Klausīties un saprast. Uztvert dzirdēto un runāto. 
Atbildēt. Jēgpilni lasīt īsus tekstus. Tekstā ievietot, 
rakstīt vārdus, vienkāršus teikumus.               

• Latviešu valodā papildus nosūtītas adreses, kurās 
spēļu formā apgūst latviešu valodu.

Latviešu valoda 



Individuālais izglītības programmas 

apguves plāns V

Izpildes 
laiks

Pedagogs Veiktās darbības Progresa/ 
rezultātu 
izvērtējums
(1x mēn.)

2022.g. 
janvāris-
maijs

Vārds, 
uzvārds

• Darbs ar izglītojamo, pielāgojot mācību saturu 
konkrētajam izpratnes līmenim.

• Darbs ar izglītojamo, izmantojot IT tēmas 
satura izpratnei, apguvei.

• Mācību viela skolēnam tiek skaidrota 
bilingvāli. 

• Visi uzdevuma nosacījumi tiek tulkoti (februārī, 
martā)

• Izstrādāts 1 mācību metodiskais materiāls 
mēnesī ( vismaz 1 A4 lapa, izpildes laiks 40 
min.)

Dabaszinības

Klases audzinātājs                                           paraksts V.Uzvārds

SASKAŅOTS

Direktores vietniece

__________________ V.Uzvārds

2022.gada ____________________



Mācību līdzekļu saraksts



Pirmā tikšanās ar vecākiem 

 Iepazīstināt ar skolas direktoru, vietniekiem,  klases audzinātāju.

 Iegūt informāciju no vecākiem par bērna iepriekšējām mācībām (cik gadus 
mācījās/ kurā klasē mācījās/ kādi priekšmeti/ kādas sekmes/ vai bija mācīšanās 
grūtības utt.)

 Saskaņā ar iegūto informāciju, administrācija pieņem lēmumu, kurā klasē 
mācīsies. 

 Iesniegums + skolai nepieciešamā dokumentācija.

 Īsa ekskursija pa skolu, parādot garderobi, klasi, kurā mācīsies, ēdamzāli utt.

 Informācija no medmāsas – kāda medicīniskā dokumentācija nepieciešama.

 Informēšana par Covid-19 testēšanas kārtību skolā.

 Iepazīstināšana ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem (maiņas apavi utt).

 Informēšana par skolas pusdienām – kāda skolā kārtība/ uzzināt, vai 
nepieciešama īpaša diēta utt.

 Informācija par pirmo mācību dienu, kas jāņem līdzi.

 Stundu saraksts.

 Vecākus interesējošie jautājumi.



Skolas noteikumi (LV + ENG, RU, arābu, farsi)



Saziņai:

r93vs@riga.lv

67575557

www.r93vs.lv

mailto:gklavina4@edu.riga.lv
http://www.r93vs.lv/

