Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola

Darba plāns

2015./2016.m.g.

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas mērķis un uzdevumi
2015./2016.mācību gadā
Skolas mērķis:
Iekļaujošas izglītības nodrošināšana visiem izglītojamajiem, elastīgi organizējot mācību procesu,
kas balstīts uz kompetenču pieeju, ievērojot izglītojamā pieredzi, prasmes, izziņas procesu
īpatnības un veselības stāvokli, kā arī mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un
uzdevumus.
Metodiskā darba mērķis:
Pedagoģisko kompetenču pilnveidošana elastīga mācību darba individualizācijai un diferenciācijai diferencētu mācību materiālu aprobēšana un papildināšana, racionāla IT resursu un prasmju
izmantošana.
Mācību un metodiskā darba uzdevumi:
1. Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu formālajā un neformālajā izglītībā.
2. Skolēnu kontingenta saglabāšana un mācību procesa nodrošināšana interneta vidē un pēc
individuāla plāna visiem, kuriem nav iespēja piedalīties sistemātiskā mācību procesā.
3. IT prasmju nozīmības apzināšanās skolēniem un skolotājiem un skolēnu mācīšanās prasmju
nostiprināšana karjeras izglītības attīstībai.
4. Pašmācības mācību materiālu pieejamības nodrošināšana respektējot skolēnu spējas, prasmes un
vajadzības, izmantojot Moodle sistēmu un skolas mājas lapu.
Audzināšanas darba mērķis:
Demokrātiskas sabiedrības aktīvi līdzdarbojošās personības veidošana.
Audzināšanas darba uzdevumi:
1. Motivēt izglītojamos mērķtiecīgi iesaistīties interešu izglītības programmās un ārpusstundu
aktivitātēs, attīstot:
 savas izaugsmes plānošanu, karjeras vadību un darba prasmes;
 saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
 sociālo aktivitāti un izglītojamo līderības prasmes līdzdarbojoties izglītības procesa un skolas
vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.
2. Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, skolas vietējās kopienas līmenī un izpratni par
valsts un sabiedrības drošību, aktualizējot saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru un cilvēk
drošību.
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Darba veids

Atbildīgais

Augusts
1

S

S

S

IeK
IeK
IeK

2015./2016.m.g.
Datums

2

3

Klašu komplektācija
Nepieciešamo dokumentu sagatavošana mācību
gada sākumam
Pedagoģiskās padomes sēde Nr.1
 Skolas darba analīze
 Skolas darba plāna apstiprināšana
 Aktualitātes izglītības sistēmā, valsts
pārbaudes darbos 15./16.mācību gadā
Metodiskās padomes sanāksme nr.1
* Galvenie uzdevumi metodiskajā darbā
* Projektu nedēļas organizēšana 2015./2016.m.g.
* Tālmācības elementu realizācija
* Pedagogu tālākizglītības kursu plānošana
* Mācību vielas tematiskā sadale, iekļaujot karjeras
jautājumus
Atbalsta grupas sapulce
 situācijas izvērtēšana
 darba plānošana
Mācību kabinetu gatavība jaunajam mācību gadam
Izglītības programmu licencēšana
Interešu izglītības programmu sagatavošana un
korekcijas veikšana

Administrācija, klašu audzinātāji
Administrācija
Administrācija

4

31.08.15.

E.Romanovskis
K.Kozika
N.Jesehina
L.Liepiņa

K.Kozika

MP, L.Liepiņa, MK vadītāji
L.Liepiņa
L.Liepiņa, interešu izglītības
pedagogi

Līdz 20.09.

Septembris
P

IeK
IeK

Zinību diena - pirmā klases stunda, iepazīšanās ar
skolas iekšējās kārtības noteikumiem, instruktāžas
Klašu komplektācija
Mācību gada sākumam nepieciešamo dokumentu
izstrāde (stundu saraksts, konsultāciju
Izglītojamo instruktāžas par iekšējās kārtības
noteikumu un drošības noteikumu ievērošanu
Pedagogu instruktāžas par drošības noteikumu
ievērošanu
Tematisko plānu saskaņošana
Skolas diagnosticējošo darbu organizēšana

IeK
IeK

Valsts diagnosticējošo darbu organizēšana 10.klasēs
Konsultācijas jauniem klašu audzinātājiem,

IeK

klašu audzināšanas plānu saskaņošana

S

Klašu audzinātāju sapulce:
 skolas padomes ievelēšana
 darba plāna apspriešana
Atbalsta grupas sapulce
 speciālo programmu realizācijas nosacījumi
 individuālo plānu sastādīšana
Pedagogu sanāksme
 ekskursiju un projektu dienas organizēšana
 Projektu darbu tēmu izvēle

IeK
IeK
IeK
IeK

S

S

2

K.Kozika,
Klašu audzinātāji
Administrācija
K.Kozika,N.Jesehina, G.Detkova

01.09.15.

N.Jesehina, klašu audzinātāji,
priekšmetu skolotāji
I.Mihno

01.- 09.09.15.

Metodisko komisiju vadītāji
Priekšmetu skolotāji, MK
vadītāji
K.Kozika
K.Kozika, N.Jesehina

Līdz 20.09.15.
Septembris,
oktobris

I. Zvanere,
Klašu audzinātāji
I.Zvanere

N.Jesehina
K.Kozika
Administrācija

01.- 09.09.15.

Visa mācību
gada garumā
Līdz 20.09.15.

Korekcija
5
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S

Vecāku sapulces

Pr

Aktivitātes Erasmus+ projektā

Pr

Aktivitātes Integrācijas projektā „Kopā būšana ir
spēks!”
Klašu aktīva izvēle, skolēnu pašpārvaldes izvēle

Administrācija, klašu
audzinātājas
S.Mežiniece
L.Dika, I.Boikova
N.Jesehina,
Klašu audzinātāji

Oktobris
IeK
IeK

Izpēte “mācīšanas traucējumi” (lasīšanas,
rakstīšanas, rēķināšanas), mācību stundu vērošana
Diagnosticējošie darbi

IeK

Skolēnu mācību sasniegumu analīze

IeK

Pr

Individuālo un grupu nodarbību uzskaites žurnālu
pārbaude
Klašu žurnālu pārbaude
Skolēnu personas lietu pārbaude
RD IKSD informācija par kavētājiem
Skolas padomes sēde
Karjeras jautājumu ieviešanas nodrošināšana
mācību procesā, karjeras nedēļas organizēšana
Klašu vecāku sapulces
Skolotāju metodiskā sanāksme „Skolēnu
sasniegumu uzskaite, realizējot tālmācības
elementus” Problēmas un risinājumi.
Atbalsta grupas sapulce
(paplašināta – ar pamatskolas klašu audzinātājiem)
 aktualitātes klasēs
 skolēnu individuāla atbalsta realizācijas
izvērtēšana un darba pilnveidošana
Aktivitātes Integrācijas projektā „Kopā būšanai ir
spēks”
Aktivitātes ES projektā „Erasmus+”

P
KI

Skolotāju dienai veltīts pasākums
Karjeras nedēļa

P

Lekcijas “Ģimenes vērtības” (Biedrība “Usmas
kristīgas tautas skola”
“Likumpārkāpumu profilakse” - pašvaldības
policijas lekcija
Pašvaldības policijas iecirkņa apmeklēšana
Ugunsdzēsēju iecirkņa apmeklēšana

IeK
IeK
A
S
S
S
S

S

Pr

P
KI
KI

2015./2016.m.g.
Līdz 10.10.15.
15.09.15.11.2015.
15.09.15.11.2015.
29.09.15.

O.Vinogradova
N.Jesehina, V.Kujevda

No 15.09.15.
un pastāvīgi

Priekšmetu skolotāji, MK
vadītāji
Klašu audzinātāji, priekšmetu
skolotāji, administrācija
N.Jesehina

24.10.15.

L.Liepiņa
Kl.audzinātāji
I.Zvejniece
E.Romanovskis
I.Zvanere, klašu audzinātājas
Klašu audzinātāji
L.Liepiņa

27.-30.10.15.
27.-30.10.15.
Līdz 27.10.15.
18.10.15.
28.10.15.
03.10.15., visa
gada garumā
31.10.15.

K.Kozika,
N.Jesehina,
V.Kujevda,
O.Vinogradova

05.10.2015.

L.Dika, I.Boikova

09.-10.2015.

S.Mežiniece
O.Vinogradova
N.Jesehina, skolēnu pašpārvalde
I.Zvanere

19.10.-25.10.

N.Jesehina

02.10.15.
07.10.11.10.2014.
14.10.

I.Zvejniece

07.10.

I.Zvejniece
N.Jesehina, A.Kalniete

13.10.
23.10.

Novembris
IeK
IeK
IeK
IeK
IeK
IeK

Skolas iekšējo normatīvo aktu atbilstība valsts
normatīvajiem dokumentiem
Mācību stundu un klašu stundu vērošana
Mācību kabinetu materiāli tehniskā nodrošinājuma
pārskats
Izglītojamo personu lietu pārskats
Izglītojamo sarakstu VIIS atbilstība
Skolēnu un skolotāju instruktāžas par valsts
pārbaudes darbu norises kārtību

3

Administrācija
Administrācija
Administrācija
klašu audzinātāji
K.Kozika, klašu audzinātājas
K.Kozika, N.Jesehina

30.11.15.
Līdz 01.12.15.
Līdz 30.11.15.
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Metodiskās padomes sanāksme

Atbalsta grupas sapulce
- sadarbība ar RD Strukturvienību „Ziemeļi”

L.Liepiņa, priekšmetu skolotāji
K.Kozika, N.Jesehina
O.Vinogradova

29.11.14.

P

Svinīgais koncerts, veltīts Valsts svētkiem.

11.11.15.

P

Izstādes “Brāļu kapi” apmeklējums

PK

MK Pieredzes apmaiņa mācību stundu un
audzināšanas stundu vadīšanā
Pirmseksāmens angļu valodA 12.klasēs
Projekta „Kopā būšana ir spēks” noslēgums

N Jesehina, A.Morščakova,
S.Mežiniece
Skolēnu pašpārvalde
N.Jesehina, A.Kalniete,
V.Kujevda
Administrācija, priekšmetu
skolotājas
K.Kozika
L.Dika, I.Boikova

S

Pr
Decembris
IeK Klašu žurnālu pārbaude
IeK Individuālo un grupu nodarbību uzskaites žurnālu
IeK
IeK
IeK
IeK
IeK
IeK
A
S

S

S

p
P
P

Administrācija
Administrācija

pārbaude
Skolas pieteikuma valsts pārbaudes darbiem
sastādīšana
Skolēnu mācību sasniegumu analīze

K.Kozika, N.Jesehina

Skolēnu sastāva analīze (klašu komplektācija)
Skolotāju tālākizglītības plānošana
Interešu izglītības dokumentācijas pārbaude
Mācību kabinetu materiāli tehniskā, metodiskā
nodrošinājuma izvērtējums
RD IKSD informācija par skolēnu izpotētību
Atbalsta grupas sapulce - seminārs
(paplašināta – ar pamatskolas klašu audzinātājiem
un priekšmetu skolotājiem) “Darba analīze ar
skolēniem pamatskolā 1.semestrī”
MP sēde „Individuāla mācību plāna efektīvas
realizācijas nosacījumi” (Konsultāciju materiālu
analīze, Jaunākā mācību un metodiskā literatūra)
Pedagogu kopsapulce:
- Aktualitātes darbā
Skolas noformēšana pirms Ziemassvētkiem
Pilsoniskā iniciatīva – labdarības koncerts
Pasākums skolēnu un skolotāju bērniem
“Ziemassvētku eglīte”
Skolēnu vecāku diena un skolēnu konsultāciju
diena
“Jaunais gads” pedagogiem
Ziemassvētku pasākums skolēnu bērniem

A

Priekšmetu skolotāji, klašu
audzinātājas
Administrācija
L.Liepiņa, K.Kozika
L.Liepiņa
L.Liepiņa, I.Mihno

2x gadā

L.Dika
K.Kozika, N.Jesehina

25.01.15.
29.12.15.

L.Liepiņa

E.Romanovskis

22.12.2015.

N.Iļjina, I.Zvejniece
Atbalsta grupa
Pamatskolas skolēni
N.Jesehina, 10.bklases skolēni
Atbalsta grupa, N.Jesehina

Līdz 15.12.15.

17.12.15.

Administrācija

P
P
Janvāris
IeK Konsultāciju grafika sastādīšana
IeK Skolēnu instruktāžas par iekšējās kārtības
IeK

11.11.15.

noteikumu un drošības noteikumu ievērošanu
Audzināšanas stundu apmeklējums
(vidusskolas klases)
RD IKSD informācija par kavētājiem
Konsultācijas klašu audzinātājiem un priekšmetu
skolotājiem “ Paņēmieni darba ar skolēniem ar

4

Atbalsta grupa
N.hesehina, skolēnu pašpārvalde

22.12.2015.
18.12.2014.

K.Kozika
K.Kozika, klašu audzinātāji,
priekšmetu skolotāji
I.Zvanere,
klašu audzinātāji
I.Zvejniece
O.Vinogradova

Līdz 10.01.15.

25.01.15.
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uzvedības traucējumiem”
Pedagoģiskās padomes sēde Nr.2

Administrācija

Pieredzes apmaiņas seminārs “Jauno ideju
pārskats, izvērtējums”
Atbalsta grupas sapulce
* Aktualitātes darbā korekcijas klasēs
Skolas padomes sēde
Veselības nedēļa
Vecāku diena

Kursu, semināru, konferenču
apmekletāji
K.Kozika, N.Jesehina,
O.Vinogradova
E.Romanovskis
L.Dika, N.Jesehina
administrācija, skolas pedagogi

Līdz
16.01.2016.

20.01.2015.

23.02.-27.02.

Februāris
IeK
IeK
IeK
P
P
P
P

K.Kozika,N.Jesehina, G.Detkova
K.Kozika,N.Jesehina
Administrācija
I. Zvejniece

Valsts pārbaudes darbu pieteikuma korekcija
Valsts pārbaudes darbu organizēšana 6.klasē
Skolēnu personu lietu pārbaude
Likuma pārkāpumu profilakses ekskursija
pamatskolas skolēniem
Veselības konkurss
Sv.Valentīna pēcpusdiena
Sienas avīze “Sv. Valentīna diena”

L.Dika, Skolēnu pašpārvalde
N.Jesehina, Skolēnu pašpārvalde
Atbalsta grupa
Pamatskolas skolēni
I.Boikova, L.Dika

Piedalīšanas RD Sabiedrības integrācijas projektu
konkursā

01.02.15.

17.02.2015.
Līdz
12.02.2015.

Marts
IeK
IeK
IeK
IeK
IeK

S

Priekšmetu skolotāji, G.Detkova
K.Kozika, klašu audzinātājas

Skolēnu sasniegumu kontrole Moodle
Dokumentu sagatavošana skolēnu atbrīvošanai no
valsts pārbaudes darbiem
Valsts pārbaudes darbu organizēšana
Klašu žurnālu pārbaude
Vērtībizglītības nodarbību, klašu stundu
apmeklējums

P

Atbalsta grupas sapulce
(paplašināta – ar pamatskolas klašu audzinātājiem)
 Darba grūtību novēršana strādājot
pedagoģiskās korekcijas klasēs.
Sienas avīze “8.marts”

P
P
P

8.martam veltīts koncerts
Līdzdalība augstskolu atvērtajās dienās
Projekta realizācijas plāna precizēšana

11.a, N.Iļjina , Tēlotājmākslas
pulciņš
N.Jeseina, skolēnu pašpārvalde
I.Zvanere, kl.audzinātājas
I.Boikova, L.Dika, N.Jesehina,
S.Mežiniece

Līdz 06.03.

Skolas nominācija “Skolas lepnums”
Spodrības diena
RD IKSD informācija par kavētājiem
MP sēde „Skolas nominācija. Metodisko
jautājumu aktualitātes”.
Seminārs pamatskolas klašu audzinātājiem:
* 9.klašu sagatavošanās Valsts pārbaudes darbiem

L.Liepiņa, N.Jesehina
I.Mihno, L.Dika, atbalsta grupa
I.Zvejniece
L.Liepiņa

13.04.

Skolēnu un skolotāju kārtējas instruktāžas par valsts
pārbaudes darbu norises kārtību
Skolēnu sasniegumu kontrole
Piedalīšanās valsts pārbaudes darbu organizēšanā

K.Kozika, N.Jesehina

Aprīlis
P
P

A
S
S

K.Kozika
N.Jesehina, L.Liepiņa
K.Kozika, N.Jesehina,
O.Vinogradova
klašu audzinātāji
K.Kozika, N.Jesehina, L.Liepiņa
O.Vinogradova

K.Kozika

Maijs
IeK
IeK
IeK

5

Priekšmetu skolotāji
L.Liepiņa, MK vadītāji

06.03.2016.

11.04.16.
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S

S
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P
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P
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Skolotāju aptauja par skolas darba organizēšanu
2014./2015.m.g.
Klašu žurnālu pārbaude
Mācību literatūras apstiprināšana jaunajam mācību
gadam
RD IKSD atskaite par interešu izglītības
programmu īstenošanu
Skolēnu aptaujas:
 „Nepieciešamie
uzlabojumi
Moodle
sistēmas izmantošana”
 „Iespējas uzlabot karjeras izglītību skolā”
Ped.padomes sēde
* Izglītojamo pārcelšana
* Piedalīšanas projektos izvērtējums
* Darba plāna projekta izstrāde 2014./2015.m.g.
MP sēde „Tālmācības īstenošanas izvērtējums”
Projektu nedēļa. Projektu darbu prezentēšana,
novērtēšana
Praktiskās nodarbības – evakuācijas plāna izpilde
Sporta diena
Sienas avīze “Apsveicam absolventus”
Pēdējais zvans

Jūnijs
IeK
IeK
IeK
IeK

P
P
S

Piedalīšanās valsts pārbaudes darbu organizēšanā
Klašu žurnālu pārbaude
Mācību kabinetu materiāli tehniskā nodrošinājuma
izvērtējums
Mācību, audzināšanas darba analīze
Dabaszinību, mākslas un humanitāra cikla skolotāju
izglītojošais izbraukums
Izlaidums 9.klasēs
MP sanāksme „Uzdevumi nākamajam mācību
gadam. Skolotāju pašvērtējums”
Individuālais darbs ar skolēniem mācību
sasniegumu uzlabošanai

2015./2016.m.g.
L.Liepiņa

Līdz 30.05.16.

Dir.vietnieki
I.Pļaviņa
MK vadītāji
L.Liepiņa

16.05.15.

Administrācija
Atbalsta grupa

Administrācija

L.Liepiņa
L.Liepiņa, MK vadītāji
Direktora vietniece I.Mihno
L.Dika
N.Iļjina, skolēnu pašpārvalde
N.Jesehina, P.Veļičko, klašu
audzinātāji

Atbildīgie
direktors

16.06.

K.Kozika, P.Veličko, 9.klašu
audzinātāji
L.Liepiņa

20.06.15.

Direktora vietnieki, pedagogi

K.Kozika, N.Jesehina
Dir.vietnieki
K.Kozika, 12.klašu audzinātāji

Eksāmenu rezultātus apkopojums
Atskaišu sastādīšana
Izlaidums 12.klasēs

Mācību gada laikā
G.Detkova
K.Kozika
K.KozikaL.Liepiņa
K.Kozika

Pārtarifikācijas sastādīšana
Izmaiņas stundu sarakstā
Atskaišu sastādīšana
Konsultācijas pamatskolas klašu audzinātājiem un
pedagogiem, vecakiem
Tālālizglītības kursi skolas skolotājiem
Skolēnu apmeklējuma kontrole

K.Kozika
K.Kozika, N.Jesehina L.Liepiņa,
kl.audzinātāji
K.Kozika

Skolēnu sastāva analīze (klašu komplektācija)
Skolas WEB lapas uzturēšana
Skolas Moodle vides uzturēšana un pedagogu
atbalsts

G.Detkova

6

Līdz 18.05.15.
12.-13.05.

K.Kozika, N.Jesehina
Dir.vietnieki
Administrācija

Jūlijs
A
A
P

29.05.2014.
16.-20.05.16.
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2015./2016.m.g.
Atbalsta grupa

Darbs ar izglītojamiem ar uzvedības un mācīšanās
traucējumiem
Materiālu sagatavošana Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai
Materiālu sagatavošana administratīvām sēdēm

Atbalsta grupa, klašu audzinātāji

e- mācību materiālu sagatavošana
Darbs ar jaunajiem pedagogiem (konsultācijas,
tikšanās ar administrāciju)
Konsultācijas klašu audzinātājiem
Mācību stundu vērošana, stundu analīze
Informācija skolotājiem par jaunākajām nostādnēm
metodiskajos jautājumos
Skolotāju tālākizglītības kursu apmeklējums pēc
individuāla plāna, atbilstoši vajadzībām
Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu korekcija,
sagatavošana
Priekšmetu dienas
Piedalīšanas mācību priekšmetu olimpiādēs pēc
grafika
Piedalīšanās interešu izglītības skatēs un konkursos
atbilstoši nolikumiem
Piedalīšanās Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskā centra organizētajos semināros u.c.
aktivitātēs
Konsultācijas skolotājiem metodiskajos jautājumos

Priekšmetu skolotāji,
administrācija
Priekšmetu skolotāji
Direktora vietnieki
K.Kozika, I.Zvanere
L.Liepiņa, dir.vietn., MK vad.
L.Liepiņa
K.Kozika, L.Liepiņa
administācija

Pēc nepiec.

L.Liepiņa, MK vadītāji
L.Liepiņa

Visu māc.g.

L.Liepiņa, pulciņu vadītāji
Direktora vietn., MK vadītāji

Pēc
ciklogrammas

L.Liepiņa

Visu mācību
gadu

K.Kozika, G.Detkova
I.Petrova, G.Detkova,
K.Kozika, L.Liepiņa, I.Melkus
K.Kozika

Datu bāzes administrēšana
Pedagogu konsultēšana informācijas tehnoloģiju
jautājumos
Atbalsta komisijas un klašu audzinātāju sapulces
aktuālo jautājumu risināšana
Pārrunu ar skolēniem aktuālās tēmas:
1. personīga higiēna
2. dzīvesvietas higiēna
3. virtuves higiēna
4. saimnieciskās prasmes
5. droša dzīve
6. karjeras nākotnes plānošana
Individuālas pārrunas ar skolēniem, vecākiem,
pedagogiem krīzes situāciju novēršanai
Mazās pedagoģiskās sēdes

Visu mācību
gadu
1x ceturksnī
Visu m.g.
1x mēn.

Visu mācību
gadu
1x divās ned. /
pēc nepiec.

Atbalsta grupa,
klašu audzinātāji,
priekšmetu skolotāji

Atbalsta grupa

Skolēnu pašpārvaldes sēdes

S.Mežiniece, Atbalsta grupa,
klašu audzinātāji,
priekšmetu skolotāji
I.Zvanere
Atbalsta grupa
Atbalsta grupa,
klašu audzinātāji
Soc.pedagogs, kl.audzinātāji
Atbalsta grupa,
klašu audzinātāji,
administracija
K.Kozika

Mācību ekskursijas, saliedēšanas pasākumi
Karjeras nodomu izpēte tālākai karjeras izglītības

Atbalsta grupa, klašu audzinātāji
I.Zvanere, O.Vinogradova,

Konsultācijas klašu audzinātājiem
Krīzes situāciju risinājums
Individuālais (klātiene un neklātiene) darbs ar
vecākiem
Skolēnu apmeklējumi mājās
Sadarbība ar ārpusskolas institūcijām un
organizācijām
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Pēc
nepiciešamība
s

pēc
nepieciešamīb
as un iespējas
1xdivas
nedēļās
Pēc iespējas

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola

Darba plāns

I.Zvejniece
plānošanai, konsultācijas
Konsultācijas pamatskolas klašu audzinātājiem un K.Kozika
skolotājiem, vecākiem
E.Romanovskis
Skolas administrācijas sanāksmes

2015./2016.m.g.

Visu māc.g.
Katru otrdienu

Izmantotie apzīmējumi:
IeK – iekšējā kontrole;
S – sēdes, sanāksmes;
P – pasākumi;
Pr – darbs projektos;
A – atskaites;
PK – pedagogu kompetenču pilnveide.
KI – karjeras izglītība
Pielikumi:
1. Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā;
2. Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā.

Par plāna izpildi atbild: E.Romanovskis – skolas direktors
K.Kozika – direktora vietniece izglītības jomā
N.Jesehina – direktora vietniece izglītības jomā
L.Liepiņa – direktora vietniece metodiskajā darbā
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