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Liceum Ogólnokształcące  Nr 93 w Rydze  (Rigas 93.vidusskola) 

 

 
 

Liceum Nr 93 w Rydze to ogólnokształcąca szkoła średnia założona w 1988 r. 
przez samorząd miasta Ryga, która wdraża ogólne wykształcenie podstawowe (klasy 1-
9) i ogólne programy szkolnictwa średniego (klasy 10-12). 

Główne cele Liceum Rygi nr 93 to: 

1. Wdrażanie ogólnych programów kształcenia podstawowego i ogólnego. 
2. Promowanie rozwoju osobowości ucznia w zakresie nauczania, wychowania i 

rozwoju zainteresowań. 
3. Zapewnienie jakości i przyjaznego środowiska w procesie uczenia się. 
4. Stymulowanie i zarządzanie rozwojem zawodowym nauczycieli i personelu 

szkolnego zgodnie z priorytetami pracy szkoły. 
5. Rozwój współpracy szkoły z Samorządem Rygi i innymi partnerami projektu. 
6. Edukacja kulturalna i sportowa. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 527 uczniów, pracuje 52 
nauczycieli i 29 pracowników technicznych. Każdego dnia personel pomocniczy: 
pielęgniarki, psycholodzy, wychowawcy społeczni, logopedzi, pedagodzy specjalni, 
asystenci nauczyciela są dostępni dla uczniów, 

Szkoła zapewnia również wsparcie dzieciom przybywającym na Łotwę ze statusem 
osób ubiegających się o azyl. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności 
w zakresie programów edukacyjnych i dodatkowych zainteresowań - tańców ludowych, 
tańców sportowych, chóru, zespołów muzycznych, wizualnych sztuk użytkowych, 
retoryki, warcabów, młodych strażaków, udzielania pierwszej pomocy, teatru 
improwizacji, lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, florystyki. 

Szkoła posiada bibliotekę, stołówkę, siłownię, sale komputerowe, specjalistyczne 
sale do nauki przedmiotów ścisłych. Publiczne, interesujące i edukacyjne środowisko 
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Liceum nr 93 w Rydze można uznać za kompleksowe. W szkole organizowane są 
różnorodne wydarzenia: święta państwowe, dni artystyczne, dni sportowe, dni kariery 
zawodowej, olimpiady tematyczne, konkursy erudycyjne, wystawy, obchody Song and 
Dance. 

W celu zapewnienia współpracy między rodzicami, wychowawcami, uczniami 
i społeczeństwem w osiąganiu celów Szkoły powołano Radę Szkolną. 

Zespół zarządzający i nauczyciele Liceum nr 93 w Rydze mają doświadczenie w 
realizacji różnych projektów. W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowano projekty mające 
na celu promowanie rozwoju zawodowego nauczycieli, podniesienie rangi działalności 
wolontariackiej młodych ludzi, naukę umiejętności życiowych uczniów, rozwijanie 
motywacji uczniów do nauki oraz tworzenie nowych pomysłów na temat wartości 
międzykulturowych: solidarności, przyjaźni i miłości  na rzecz pokoju i harmonii w 
Europie. 

Wkład Liceum 93 w Rydze do naszego wspólnego projektu to promocja pracy 
psychologa i nauczyciela Andy Kauliņasa (łot. Andas Kauliņas) "METODOLOGIA 
NAUCZANIA INTEGRALNEGO W CELU ZMNIEJSZENIA ROZPOWSZECHNIANIA 
SPECYFICZNYCGH ZABURZEŃ CZYTANIA WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH". 
Praca została napisane w okresie 2007-2013. Nie zmieniła swojej aktualności, ma dobrą 
bazę teoretyczną, z którą możemy dzielić się na spotkaniach. Opierając się na wynikach 
pracy naukowej A.Kauliņša, zamierzamy stworzyć formularze dla nauczycieli, aby 
rozwinąć ich inteligencję i poprawić kompetencje w zakresie kształcenia umiejętności 
czytania. 

Szkoła ma doświadczenie i teoretyczne podejście do rozwijania umiejętności 
czytania w innych przedmiotach, takich jak chemia. 

W bibliotekach szkolnych i miejskich na Łotwie jest realizowane interesujące 
i niekonwencjonalne doświadczenie "Lekcja z psem". Kanadyjskie, specjalnie 
przeszkolone psy, co roku przystępują do egzaminu z pracy z dziećmi. W czasie lekcji są 
obok dziecka, dziecko czyta na głos psa. Pomaga to dziecku poczuć się bardziej 
swobodnie i pokazać swoje umiejętności czytania. Jest to niekonwencjonalny pomysł 
i szkoła 93  zaproponuje takie podejście, wdrażając je w naszej szkolnej bibliotece 
i dzieląc się tym doświadczeniem z partnerami i społeczeństwem. 

 

Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 

 

Program UE Lifelong Learning programmes: Comenius 

Rok 2015 

Numer identyfikacyjny projektu lub 
numer umowy 

2013-1-DE3-COM06-35842 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Grundschule Scheeßel 
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