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Skolā strādā 33 pedagogi ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, no tiem:  

 20 pedagogiem maģistra grāds, 

 8 pedagogiem divas  augstākās 

pedagoģiskās izglītības, 

 3 pedagogiem sertifikāti citu mācību 

priekšmetu mācīšanai, 

  2 – skolotāja – mentora sertifikāts. 

Piešķirtas profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes: 5.pakāpe – 3 pedagogi, 4.pakāpe – 12 

pedagogi, 3.pakāpe - 8 pedagogi, 2.pakāpe – 3 

pedagogi Riebiņu vidusskola 

Skolotāji 

Riebiņu vidusskola 



 Sadarbība ar pašvaldību, sociālo dienestu, 

bāriņtiesu, policiju, CSDD, atbalsta personālu – 

psihologu un logopēdu, medmāsu un bibliotekāri 

 E-klase - iespēja informēt vecākus par visām 

aktualitātēm skolā 

 Karjeras un uzņēmējdarbības apguve, skolēnu 

mācību uzņēmumu (SMU) darbs 

 10. – 12. klasē skolēni apgūst rezultatīvu 

zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi 

 Regulārs un mērķtiecīgs skolēnu pašpārvaldes 

darbs, labdarības akcijas 

 Skolas dalība UNESCO 

Asociēto skolu projektā, EKO 

skolu programmā, kustībā 

„Draudzīga skola”, 

programmā „Skolas 

auglis”, projektā “Esi 

līdzeris” u.c. 

 Skolā darbojas 

pagarinātā dienas grupa, 

internāts, dienesta viesnīca 

 Metodiskajā  cen t rā  i r 

jaunākie preses izdevumi 

 Skolēnu-jaunsargu un viņu vadītāja iesaistīšana 

skolas pasākumu organizēšanā 

 Apmācība un B kategorijas autovadītāju tiesību 

iegūšana 

 Regulāra sadarbība ar Riebiņu bibliotēku, 

Daugavpils Universitāti, Latvijas Sarkanā Krusta 

Preiļu komiteju, Sorosa fondu Latvija, Biznesa 

izglītības biedrību „Junior Achievement - Young 

Enterprise Latvija” u.c. 

 Pamatizglītības programma 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma  

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma – vakarskola  

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma – neklātiene  

 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 

orientētā virziena programma.  

 

 

Izglītības programmas 

Skolai ir noturīgas tradīcijas, piemēram, emocijām un izziņas 

bagāta ir Valsts svētku nedēļa. Sirsnīga atmosfēra valda 

Skolotāju dienā, Ziemassvētkos, Skolas pēdējā zvana svētkos 

un Sporta dienās pie skolas vai ziemā slēpojot, iespaidiem 

bagātas ir ekskursijas, izstāžu un teātra izrāžu apmeklējumi. 

Kā īpaši brīži 12.klases dzīvē uzlūkojami žetonu vakars un 

izlaidums. 

Skolas tradīcijas 

Izglītojamiem ir iespēja izkopt savas spējas, talantus, radošo 

potenciālu, darbojoties daudzveidīgu interešu izglītības 

nodarbību pulciņos:  

 Vokālais ansamblis, Origami, Vides pulciņš, Sporta 

pulciņš, Ritmika, Folkloras kopa „Jumalāni”, Tautas 

dejas, Vizuālā māksla, Keramika, Ģitārspēles 

pulciņš, Krievu folklora, Tehniskā modelēšana, Foto 

pulciņš, Autoskola, Latgaliešu valodas pulciņš u.c. 

Skolas regulāri veiktās 

aktivitātes 


