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SKOLAS VĪZIJA – IZGLĪTOJAMIE IEGŪST ELITĀRU, UZ 
EBREJU NACIONĀLĀM VĒRTĪBĀM UN GADSIMTU 
TRADĪCIJĀM BALSTĪTU AUGSTAS KVALITĀTES, 
MŪSDIENĪGA, KONKURĒTSPĒJĪGU IZGLĪTĪBU.

EBREJU SKOLA RĪGĀ - VISSVARĪGĀKAIS INSTRUMENTS 
EBREJU DIASPORAS VEIDOŠANAI, TĀS KULTŪRAS UN 
GARĪGAJAI ATTĪSTĪBAI.



«Рижская Еврейская школа – это неотъемлемая часть Рижской 
еврейской общины. Не будет преувеличением сказать, что от 
школы, ее успешной работы зависит наше будущее. Отдавая 
себе отчет в этом, Община принимает активное участие в жизни 
школы, поддерживает ее всеми возможными способами, 
оказывая финансовую, организационную, консультационную 
помощь». 

Аркадий Сухаренко, 
председатель Совета еврейских общин Латвии



«Skola, protams, bija ne tikai vieta, kur mēs ieguvām zināšanās. Visu 
pirms tā pulcināja cilvēkus, kas bija ieinteresēti kaut kā jauna un pirms 
tam neredzētā veidošanā - es domāju gan skolotājus, gan skolēnus, gan 
skolotāju vecākus. Tas izpaudās ne tikai "ebreju" priekšmetu ziņā -
skolotāji un skolēni centās būt radoši visās jomās, viņiem bija svarīgi 
eksperimentēt, kļūdīties, tad labot savas kļūdas, no tām mācoties. Un 
tāpēc ir absolūti loģiski, kas starp skolotājiem un skolēniem varēja 
veidoties gandrīz draudzīgas, koleģiālas attiecības - visi taču darīja 
kopējo lietu!»

Iļja Ļenskis, muzeja “Ebreji Latvijā” direktors, 
skolas absolvents





ProPowerPoint.Ru

Nedaudz par skolu
 Skolā no 1. līdz 12. klasei mācās 392 skolēni. Jau no 1.klases skolēni apgūst 

ivrita valodu un ebreju tradīcijas. 

 Skolā ir divas pirmās klases – viena ar mazākumtautību izglītības programmu, 

otra ar latviešu valodas izglītības programmu.

 Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai ar pašvaldības atbalstu tiek 

piedāvāta daudzveidīga interešu izglītība un mērķtiecīgas individuālas 

nodarbības.

 Izveidota sistēma skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanai un karjeras 

izglītībai.

 Skolā norit mērķtiecīgs darbs ar katru skolēnu, ko apliecina sasniegumi, 

konkursos un centralizētajos eksāmenos. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir 

līdzvērtīgi populārākajām Rīgas mazākumtautību skolām.

 Skola aktīvi sadarbojas ar Latvijas Ebreju kopienu, Izraēlas vēstniecību, 

starptautiskām ebreju organizācijām Hefciba, Džoint (JCC) un ORT. 

 Izglītības iestādē ir pieejami mūsdienīgi mācību līdzekļi, aprīkojums un 

informāciju tehnoloģijas mācību metožu dažādošanai un mācību procesa 

modernizēšanai.



Коротко о школе

 Празднование государственных праздников и мероприятия в честь памя

тных дней Латвии и Израиля. 

 Празднование еврейских народных праздников, встречи  субботы (Шабб

ата).

 Проведение предметных недель и олимпиад.

 Проведение карьерной недели для учеников старших классов.

 Организация выездных мероприятий с участием учеников, учителей и р

одителей. 

 Празднование Дня рождения школы.

 Проведение Дня школьного самоуправления. 

 Проведение Фестиваля талантов, Дня знаний, Дня учителя, новогодних 

праздников и многих других мероприятий. 





Школьные мероприятия
 Празднование государственных праздников и мероприятия в честь памятных дней 

Латвии и Израиля. 

 Празднование еврейских народных праздников, встречи  субботы (Шаббата).

 Проведение предметных недель и олимпиад.

 Проведение карьерной недели для учеников старших классов.

 Организация выездных мероприятий с участием учеников, учителей и

родителей. 

 Празднование Дня рождения школы.

 Проведение Дня школьного самоуправления. 

 Проведение Фестиваля талантов, Дня знаний, Дня учителя, новогодних

праздников и многих других мероприятий. 





Pirmo klašu veidošanas process

• Klasēs vienmērīgi izkliedēti skolēni, kuriem nepieciešams p

apildus atbalsts

• Iespēju robežās tiek ievērota zēnu un meiteņu proporcija

• Veicot skolēnu sadalījumu pa klasēm, tiek ievērotas skolas 
psihologa rekomendācijas

Dokumentus lūdzam iesniegt no 3. februāra līdz 31. martam

elektroniski sdvnrevs@riga.lv  (iesnieguma forma šeit) 

vai caur latvija.lv

https://drive.google.com/file/d/1aqtwn2NXPVPUDgh3A_-qbaW1WEbOcGqt/view?usp=sharing


Набор учащихся в первый 

класс

• По возможности соблюдается соотношение мальчиков 

и девочек.

• При разделении учеников на классы соблюдаются рек

омендации школьного психолога

Просьба подавать документы в электронной форме

sdvnrevs@riga.lv (форма заявление тут) 

или через latvija.lv

с 3 февраля по 31 марта.

mailto:sdvnrevs@riga.lv
https://drive.google.com/file/d/1aqtwn2NXPVPUDgh3A_-qbaW1WEbOcGqt/view?usp=sharing


Mācību stundu skaits 
pirmajā klasēMācību joma Mācību priekšmets Stundas nedēļā

Valodu joma

Latviešu valoda/ 
Krievu valoda

6

Angļu valoda

Fakultatīvi - ivrita 
valoda un tradīcijas

2

1

Sociālā un pilsoniskā
joma

Sociālās zinības 1

Kultūras izpratnes un  
pašizpausmes mākslā

joma

Vizuālā māksla 2

Mūzika 2



Mācību stundu skaits pirmajā klasē

Mācību joma Mācību priekšmets Stundas nedēļā

Dabaszinātņu joma Dabaszinības 2

Matemātikas joma Matemātika 4

Tehnoloģiju joma Dizains un
tehnoloģijas

1

Veselības un fiziskās  
aktivitātes joma

Sports un veselība 2

Kopā 22



Vērtēšana mācību procesā

Palielinās formatīvās vērtēšanas jeb vērtēšanas, lai uzlabotu mācīšanos loma ikdienā.

Skolotājs sniedz vērtējumu kā atgriezenisko saiti, lai skolēns varētu uzlabot savu sniegumu
mācībās atbilstoši plānotajam rezultātam.

Vērtēšana semestra un gada beigās:

➢ 1.-3. klases skolēni saņems rakstisku sasniegumu vērtējumu apguves līmeņos atbilstoši

➢ nozīmīgākajiem mācību jomā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem:

➢ sācis apgūt turpina apgūt apguvis

➢ apguvis padziļināti



Kā notiek saziņa ar skolu?
Saziņa ar vecākiem tiek veikta:

➢ elektroniski, izmantojot„E-klase” (www.e-klase.lv) elektroniskos žurnālus.
„E- klase” sniedz priekšrocību vecākiem būt regulāri informētiem par sava
bērna darbu,

➢ 2 reizes mācību gada laikā ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu

➢ skolotāju – vecāku individuālās tikšanās un stundas,

➢ katrā klasē tiek organizētas vecāku sapulces un individuālas sarunas ar

➢ klašu audzinātāju.

http://www.e-klase.lv/


Kas un kā nodrošina ēdināšanu skolā?

 Šobrīd skolas ēdnīcu apkalpo SIA Linelle.

 1.- 4. klašu skolēniem ir valsts apmaksātas brīvpusdienas,.

 Tiek piedāvātas maksasbrokastis (0,75 eurdienā), launags (0,

65 eur dienā)

 Vēl skolā tiek realizētas Eiropas Savienības finansētas progra
mmas «Skolaauglis»



Наш ютуб канал:

REVS TV

http://www.youtube.com/channel/UCx0B6356Y59me6-qtl6Pqmg


Esiet mīļi gaidīti 
mūsu  skolā!


