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LicejLicejāā mmāāccāās 705s 705 skolskolēēnini
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SkolSkolēēnu skaits pa gadiemnu skaits pa gadiem



SkolotSkolotāājiji

LicejLicejāā strstrāāddāā 71 pedagogs71 pedagogs

stāžs no 11 līdz 

20 gadiem

27%

stāžs no 21 līdz 

30 gadiem

40%

stāžs līdz 10 

gadiem

13%

stāžs vairāk par 

30 gadiem

20%



Liceja izglLiceja izglīīttīības programmasbas programmas

 PamatizglPamatizglīīttīības matembas matemāātikas, tikas, dabaszindabaszinīībubu
un tehnikas virziena mazun tehnikas virziena mazāākumtautkumtautīību bu 
programmaprogramma

 VispVispāārrēējjāās vids vidēējjāās izgls izglīīttīības matembas matemāātikas, tikas, 
dabaszindabaszinīībubu un tehnikas virziena un tehnikas virziena 
mazmazāākumtautkumtautīību programmabu programma



 NodroNodroššinināātt katramkatram skolskolēēnamnam
kkonkuronkurēētsptspēējjīīgasgas izglizglīīttīības bas iegiegūūššanuanu
atbilstoatbilstoššii individuindividuāāllāāmm spspēējjāāmm unun interesinteresēēmm, , 
kaskas sekmsekmēē turpmturpmāākoko izaugsmiizaugsmi unun
panpanāākumuskumus nepnepāārtrauktirtraukti mainmainīīggajajāā pasaulpasaulēē

 AttAttīīststīītt vidividi, , kaskas veicinaveicina savstarpsavstarpēējojo kultkultūūruru
bagbagāātintināāššanosanos, , valstiskovalstisko piederpiederīībubu, , aktaktīīvava
veselveselīīgaga dzdzīīvesveidavesveida īīstenostenoššanuanu

Krievu licejaKrievu liceja pamatuzdevumipamatuzdevumi



LLicejaiceja prioritprioritāātteses

 MMūūsdiensdienīīgas mgas māāccīību vides veidobu vides veidoššana.ana.

 MMūūsdiensdienīīgu informgu informāācijas un mcijas un māāccīību bu 
tehnolotehnoloģģiju izmantoiju izmantoššana.ana.

 MMāāccīību motivbu motivāācijas veicincijas veicināāššana (vidana (vidēējjāā
balle ne zemballe ne zemāāka par 7).ka par 7).

 Darbs ar talantDarbs ar talantīīgajiem skolgajiem skolēēniem.niem.

 EfektEfektīīva audzinva audzināāššanas darba sistanas darba sistēēma.ma.

 DraudzDraudzīīga un veselga un veselīīga vide.ga vide.

 Programmas Programmas ””Karjeras izglKarjeras izglīīttīībaba””
īīstenostenoššana.ana.



1188 kabineti kabineti --
ar multimediju ar multimediju 
projektoriem  projektoriem  
un ekrun ekrāāniemniem

1818 kabineti kabineti --
ar interaktar interaktīīvajvajāām m 

ttāāfelfelēēmm

3311 datorsdators
2 2 datorklasdatorklasēēss

4444 datori datori citcitāāss
liceja telpliceja telpāāss

112323
datoridatori

1122 klklēēpjdatoripjdatori

MMāājas lapa jas lapa 
www.licejs.lvwww.licejs.lv

InformInformāācijas tehnolocijas tehnoloģģijuiju izmantoizmantoššanaana

EE--žžurnurnāālsls2 b2 balsoalsoššanasanas
sistsistēēmamass



InformInformāācijas tehnolocijas tehnoloģģijuiju
izmantoizmantoššanaana



PlPlūūsmu smu 

kuratorikuratori

Galvenie darba virzieniGalvenie darba virzieni

 AudzinAudzināāššanas un manas un māāccīību darba  vadbu darba  vadīīššana plana plūūsmsmāā

 Katra bKatra bēērna individurna individuāāllāās izaugsmes veicins izaugsmes veicināāššanaana

 Klases stundu programmas Klases stundu programmas īīstenostenoššanaana

 SadarbSadarbīības bas ““skolotskolotāājs js –– skolskolēēns ns –– vecvecāākiki””
nodronodroššinināāššanaana



Liceja karjeras izglLiceja karjeras izglīīttīības bas 

programmaprogramma
 Karjeras konsultantsKarjeras konsultants
 Klases stundasKlases stundas
 Liceja mLiceja māājas lapajas lapa
 Interneta resursiInterneta resursi
 IzstIzstāādes (skolas bibliotdes (skolas bibliotēēka, ka, BalticFairBalticFair un c.)   un c.)   
 AtvAtvēērto durvju dienasrto durvju dienas
 ĒĒnu dienasnu dienas
 TikTikššananāās ar liceja absolventiems ar liceja absolventiem
 TikTikššananāās ar augstskolu ps ar augstskolu pāārstrstāāvjiemvjiem
 Augstskolu kursi Augstskolu kursi 
 Konkursi un olimpiKonkursi un olimpiāādesdes
 Skola Skola ““ApdApdāāvinvināātie btie bēērnirni””



Liceja absolventu Liceja absolventu studijasstudijas

augstskolaugstskolāāss
2020115.gads5.gads

Daugavpils 

Universitāte

11%

ārzemju 

augstskolas

13%

Latvijas 

Universitāte

11%

SSE

4%
citas Latvijas 

augstskolas

16%

Rīgas 

Tehniskā 

universitāte

20%

Rīgas 

Stradiņa 

universitāte

25%
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Liceja absolventu Liceja absolventu studijasstudijas
augstskolaugstskolāāss



Liceja dienasLiceja dienas



Liceja dienasLiceja dienas



NoslNoslēēguma pasguma pasāākumskums
““Gada Gada licejistslicejists””, , ““Gada sportistsGada sportists””



Liceja avLiceja avīīze ze ““PaPašši par sevii par sevi””



SkolasSkolas forma 1.forma 1.--4. 4. klaseiklasei



SkolasSkolas forma 5.forma 5.--7. 7. klaseiklasei



SkolasSkolas forma 8.forma 8.--12. 12. klaseiklasei



DraudzDraudzīīga un veselga un veselīīga videga vide



Vidējā balle – 8,3

SkolSkolēēnu vnu vididēējjāā balleballe
20201414./20./201515..m.gm.g. . 

5,3-5,9 баллов

1%6-7,9 баллов

31%

8-10,0 баллов

68%



CentralizCentralizēēttoo ekseksāāmenmenuu rezultrezultāātiti
12.kl.12.kl.

2014./2015. 2014./2015. m.gm.g..
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Krievu licejā pilsētā valstī



DraudzDraudzīīggāā aicinaicināājuma  balva juma  balva 
(p(pēēc centralizc centralizēētoto ekseksāāmenu rezultmenu rezultāātiem)tiem)

2013./2014.m.g. 2013./2014.m.g. 

1.vieta1.vieta –– matemmatemāātikatika

1.vieta 1.vieta –– dabaszindabaszinīībasbas
((ķīķīmija, fizika, biolomija, fizika, bioloģģija)ija)

1.vieta1.vieta –– latvielatvieššu valoda  u valoda  
(maz(mazāākumtautkumtautīību bu 
skolskolāās)s)

2. vieta Latvijas vidusskolu reiting2. vieta Latvijas vidusskolu reitingāā



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!

Daugavpils Krievu vidusskolaDaugavpils Krievu vidusskola--licejslicejs

Tautas iela 59, Daugavpils, Tautas iela 59, Daugavpils, LvLv--54175417

TTāālr.:65431076, fakss: 65431076lr.:65431076, fakss: 65431076

ee--pasts: pasts: licejs.dkl@apollo.lvlicejs.dkl@apollo.lv

www.licejs.lvwww.licejs.lv

mailto:licejs.dkl@apollo.lv
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