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Rygos 93 vidurinė mokykla yra bendrojo vidurinio ugdymo įstaiga, kuri buvo įsteigta Rygos savivaldybės 
1988 m., teikianti bendrąjį pagrindinį išsilavinimą (1–9 klasės) ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą (10–12 
klasės). 

 
Pagrindiniai vidurinės mokyklos tikslai: 

1. Įgyvendinti pradinio ir bendrojo vidurinio ugdymo programas. 

2. Skatinti besimokančiojo asmenybės formavimąsi ir lavinimąsi ugdymo procese. 

3. Sukurti geros kokybės ir estetišką mokymosi aplinką. 

4. Skatinti mokytojų ir mokyklos darbuotojų profesinį tobulėjimą atsižvelgiant į 
mokyklos prioritetus. 

5. Gerinti mokyklos bendradarbiavimą su savivaldybe ir kitais partneriais projektų, 
kultūrinio švietimo ir sporto srityse. 

 2018/2019 mokslo metais buvo 527 mokiniai, 52 mokytojai ir 29 techninio 
personalo darbuotojai. Užtikrinant kasdienius mokinių poreikius  mokykloje dirba 
slaugytoja, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas ir 
mokytojo asistentas. 

 Mokykla taip pat teikia švietimo paramą vaikams, atvykstantiems į Latviją, 
turintiems prieglobsčio prašytojų statusą. Mokiniams siūloma galimybė tobulinti savo 
sugebėjimus vykdant tokias programas kaip: liaudies šokiai, sportiniai šokiai, choras, 
dainavimas ansamblyje, vaizduojamasis taikomasis menas, retorika, šaškės, jaunieji 



sargybiniai, pirmoji pagalba, improvizacijos teatras, lengvoji atletika, krepšinis, futbolas, 
tinklinis. 

 Mokykloje yra biblioteka, valgykla, sporto salė, kompiuterių klasės, 
specializuotos gamtos mokslų klasės. 

Organizuotos veiklos, tokios kaip valstybinės šventės, meno ir sporto dienos, 
olimpiados, karjeros dienos, dailės parodos, dainų ir šokių festivaliai bei erudicijos 
konkursai.  

 Siekiant užtikrinti tėvų, pedagogų, mokinių ir bendruomenės 
bendradarbiavimą, siekiant mokyklos tikslų, buvo sudaryta mokyklos taryba. 

 Per pastaruosius trejus metus Rygos Nr. 93 vidurinė mokykla įgyvendino 
projektus, susijusius su mokytojų profesiniu tobulėjimu, taip pat skatindama jaunus 
mokinius įgyti savanoriškos veiklos įgūdžių ir ugdyti motyvaciją kurti tokias kultūrines 
vertybes kaip solidarumas, draugystė ir susitaikymas.  

 Rygos Nr. 93 vidurinės mokyklos indėlis į mūsų bendrą projektą yra 
psichologės, mokytojos Andos Kaulinos darbas „INTEGRATYVI MOKYMO METODIKA, 
MAŽINANTI SPECIFINIUS SKAITYMO SUNKUMUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE“. Darbas 
parašytas 2007-2013 m. Tai darbas nepraradęs savo aktualumo,  turime gerą teorinę 
literatūros bazę, kuria galime pasidalyti susitikimuose. Remdamiesi A.Kaulinos tyrimų 
rezultatais, planuojame sukurti mokytojų darbo formas, ugdydami vaiko intelektą ir 
raštingumą. 

 Mokykla turi patirties ir teorinių pagrindų plėtojant skaitymo įgūdžius kituose 
dalykuose, pavyzdžiui, chemijoje. 

 Latvijoje yra įdomi netradicinės patirties turinti mokyklų ir savivaldybių 
bibliotekose programa - „Skaityk su šunimi“. Programoje dalyvauja šunys, kurie yra 
specialiai mokomi ir kasmet laiko egzaminą, kad galėtų dirbti su vaikais. Šuo sėdi šalia 
vaiko, kuris garsiai skaito, šuo padeda nusiraminti, todėl šios pamokos vadinamos: 
skaitymas su šunimi. Tai padeda vaikui jaustis laisviau ir parodyti savo skaitymo 
įgūdžius. Tai yra netradicinė idėja ir mes galime pristatyti tai savo partneriams bei 
visuomenei. 
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