Skolas attīstības prioritātes 2018./2019. m.g.
Mācību saturs I zglītojamā patstāvīgais darbs, personības individuālā attīstība.
Atbalsts skolēniem - Atbalsts rakstura, intelekta
veidošanai, pozitīva uzvedība skolā un ārpus tās.
Joma,
Septembris
Oktobris
Novembris
atbildīgais/laika
sadalījums
1.Skolas
Pedagoģiskās
2017./2018.mācību
padomes sēdes
gada darba uzdevumu
I.Anspoka
izpilde un analīze
skolas attīstības plāna
realizēšanas
kontekstā. Skolas
darba rezultāti
(administrācija)
2. Skolas darba
uzdevumi 2018./2019.
mācību gadam. Skolas
struktūrvienību darba
plānošana. (MK
vadītāji,
administrācija)
3. Skolas paveiktais
un plānotais darbs
projektos "Sporto visa
klase", EKO skolu
projekts, UNESCO
asociēto skolu
projekts (M.Pokšāne,
I.Grigule, R.Pudāne)
4. Informācija par
IKVD 2017.gada
1.decembra lēmumā
Nr.38 norādīto
ieteikumu un rīcības

Decembris Janvāris
1.Izglītības
darba
rezultāti.
Kompetenču
sasniegumi
1.semestrī.
2.Metodisko
komisiju
darba
analīze.
3.Iniciatīva
"Latvijas
skolas
soma"

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs
1.Skolas
darba,
izglītības
kvalitātes
izvērtējums
2018./2019.
m.g.
2.Atbalsta
personāla
ziņojumi
3.Pilnveidot
ā mācību
satura un
pieejas
ieviešana
skolā-SKO
LA2030

Iekšējā kontrole
N. Smukša

plāna izpildi (I.
Anspoka)
5.Normatīvo aktu
izmaiņas u.c.
jautājumi (direktore)
6.Par
iespēju
iesaistīties
LU
izstrādātajā
programmā "Atbalsts
pozitīvai uzvedībai"
(metodiķe S. Avotiņa)
Skolas kopējā
plānošana (MK darba
plānu apstiprināšana;
turpmākā darba
vadlīniju noteikšana);
Mācību priekšmetu
olimpiāžu grafika
sastādīšana saskaņā ar
VISC
2018./2019.m.g.);
ZPD tēmu izstrāde un
saskaņošana.

Mācību stundu
vērošana
(9.,12.kl.)
Mērķis: skolēnu
gatavošanās VPD.
Skolas DD (12.kl.
matemātikā;
latviešu valodā)
E-klases žurnālu
pārbaude (interešu
izglītība,
pagarinātā grupa,
internāts)
(22.10.-26.10.)

Mācību stundu
vērošana
(1.,5.,10.kl.)
Mērķis:
skolēnu
adaptācija un
patstāvīga
darba
organizācija
stundā.
Mācību stundu
vērošana
2.,4.,6.,8.
klasēs
Mērķis:
skolēnu
lasītprasmes
attīsīšana;
Skolas
DD
(12.kl.
svešvalodās)

Izglītojamo
iesniegumu
sagatavošan
a VPD
2018./2019.
m.g.;
Skolas DD
12.kl.svešval
odās un
9.kl.latviešu
valodā
Izglītojamo
saniegumu
izvērtējums
un analīze
1.sem.;
E-klases
žurnālu
pārbaude
(24.12.18.-4.
01.2019.)

Pieteikuma
sagatavošana
IZM par VPD
kārtošanu;
VPD grafika
stādīšana un
saskaņošana;
Mācību
stundu
vērošana
(11.,7.kl.)
Mērķis:
izglītojamo
individuālā
attīstība

Skolas DD
9.kl.
matemātikā;
VPD
organizēšan
a 3.,6.klases
skolēniem;
ZPD
aizstāvēšana
(10.-12.kl.
skolēniem)

Skolas DD
9.kl.
Latvijas
vēsturē
CE
organizēšan
a 12.kl.
svešvalodās
;
E-klases
žurnālu
pārbaude
(11.03.-15.
03.2019.)

Mācību
stundu
vērošana
dažādās
klašu
grupāsmērķis:
kompetenču
pieejas
ieviešana
mācību
procesā

VPD
organizēš
ana 9.kl.
skolēniem
; CE
organizēš
ana 12.kl.
(latviešu
valodā,
matemāti
kā)

VPD
organizēšan
a 9.klases
skolēniem;
mācību
sasniegumu
apkopojums
un analīze
2. semestrī
(MK
vadītāji,
admimistrāc
ija);
pēcpārbaudī
jumu
organizēšan
a skolēniem
ar
nesekmīgie
m
vērtējumie
m;
9.,12.klases
skolēnu
VPD
rezultātu
apkopojums
;

e-klases
žurnālu
noslēguma
pārbaude
(no
3.06.2019.);
slodžu
sadales
pārraudzība

Ārpusstundu
pasākumi
R. Pudāne

Zinību diena – skolas
kolektīva, vecāku un
vietējās sabiedrības
kopīgie svētki.
Radoši Dzejas dienu
pasākumi, izmantojot
skolas teritorijas
iespējas, sadarbība ar
Riebiņu novada CB –
nacionālās identitātes
apzināšanās,
personības
individuālās attīstības
veicinātāji
22.septembris – Baltu
vienības diena –
patriotisma un
nacionālās identitātes
apziņas veidotāja

Iesvētību
pasākums „Nāc
pulkā!”
–
piederības skolai
stimulētājs
vidusskolas
klasēs.UNESCO
nedēļa – resurss
iedvesmai,
inovācijām
un
attīstība
(UNESCO
ASP)Karjeras
nedēļa
–
mērķtiecīgas
personības
veidotāja.
Labo
darbu
nedēļa
pilsoniskās
līdzdalības
veicināšana,
skolēnu
iespēja
iesaistīties dzīves

Tēvzemes
nedēļa
-patriotisma
izjūtas
stiprinātāja,
nacionālās
identitātes
veicinātāja,
veltīta Latvijas
Republikas
proklamēšanas
diena:
·
„Lāčplēša
tvēriens” Lāčplēša
dienai
veltīts
pasākums
·
filma
„Rīgas
sargi”
10.klasei
·
filma
„Vienīgā
fotogrāfija
”
ierindas skate

Advente –
vērtīborientē
tas
personības
veidotāja.
100 dienas
skolā
–piederības
veidotāji
skolai.
Draudzīgo
rūķu
skrējiens –
skolas
kolektīva
vienotājs.
Baltais rīts. I
semestra
veikuma
apkopojums
–
tālākas
izaugsmes
veicinātājs

Masku balles
pa
klašu
grupām
jēgpilna
un
interesanta
brīvā
laika
pavadīšanas
un cieņpilnu
attiecību
veicinātājs
Barikāžu
atcere
pie
ugunskurapatriotisma
izjūtas
stiprinātāja
1991.gada
barikāžu
aizstāvju
atceres dienā
Latvijas
Republikas
starptautiskās
atzīšanas
diena
–debates
vidusskolas
klasēs
–
Latvijas

Valentīndie
nas
pasākums
„Mr.
Valentine”
9.-12.klasei
– jēgpilnas
brīvā laika
pavadīšanas
iespējas.
Interešu
izglītības
pulciņu
maratons –
radošas
darbnīcas –
mērķtiecīga
s un radošas
personības
veicinātājs:
·
Raibie
darbi
·
Kokaps
trāde
·
Origam
i

Pasaules
ūdens diena
25. marts
atmiņu
stāstos.
Komunistis
kā genocīda
upuru
piemiņas
diena
–
Latvijas
vēstures
izzināšana
kā pamats
valstiskuma
apziņas
veidošanai.

Putnu
dienas
„Lieldienas
ienāk skolā”
- Lieldienu
pasākumi
klašu grupās
- nacionālās
identitātes
veidotāji
Nākamo
pirmklasnie
ku
uzņemšana.
Vislatvijas
lielā talka.
1.maijs –
Darba
svētki,
Latvijas
Republikas
Satversmes
sapulces
sasaukšanas
diena

Baltā
galdauta
svētki –
Latvijas
Republika
s
neatkarība
s
atjaunoša
nas diena
patriotism
a izjūtas
stiprinātāj
a
Aizupiešu
kapu
uzkopšan
a,
piemiņas
brīdis.
Nacisma
sagrāves
diena un
Otrā
pasaules
kara
upuru

kvalitātes
uzlabošanā.

Parlaments
R.Pudāne

Parlamenta darba
plāna izstrāde, jaunu
biedru uzņemšana

Atbalsta personāls
J.Puzaka

1. kl.- 6kl. Runas
valodas frontāla
diagnostika;

Labo
nedēļa

darbu

vēstures
izzināšana kā
pamats
valstiskuma
apziņas
veidošanai

·

piemiņas
dienā
Mātes
dienas
koncerts –
interešu
izglītības
kolektīvu
radoša
atskaite
Pēdējais
zvans –
skolas
kolektīva,
vecāku un
vietējās
sabiedrība
s kopīgie
svētki
Pēdējā
skolas
diena
–
tālākas
izaugsmes
veicinātāj
a

Krievu
folklora
·
Futbols
EKO
pulciņš

Tēvzemes
nedēļa

Labdarības
akcija
Draudzīgo
rūķu
skrējiens

Mācību
piederumu
pārbaude

Valentīndie
nas
pasākums

Somu
svēršanas
akcija

Atkārtota
mācību
grāmatu
pārbaude

Darba analīze
(Septembtis –
oktobris);

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;

Gada
veikuma
izvērtēju
ms
Pēdējā
skolas
diena
Izglītojam
o runas un
valodas

Darba
atskaite un
analīze;

Skolēni kuri
apmeklēja
logopēdiskās
nodarbības
2016./2017.m.g.
Runas valodas
frontāla diagnostika;
Padziļinātā,
individuālā pārbaude :
Orofaciālā motorika (
lūpas, mēle, zobi,
aukslējas, sakodiens
)Fonoloģija ( skaņu
izruna, saklausīšana
)Valodas sapratne (
pēc attēla, pēc
sarunas, uzdodot
jautājumus )Leksiku
un gramatisko uzbūvi;
Lasīšanas un
rakstīšanas procesus;
Dokumentāciju
noformēšana( Darba
grafiks.Darba plāns.
Vecāku
iesniegums.Nodarbību
grafiks.Uzskaites
žurnāls.
Valodas koriģējoši
attīstošā programma
pirmsskola.-6.klasēm.
Nodarbību
apmeklējuma žurnāls;
Izglītojamo runas un
valodas habilitācija;
Logopēdiskā kabineta
iekārtošana;

Izglītojamo
runas un
valodas
habilitācija;
Logopēdiskā
kabineta
iekārtošana;
Sadarbība un
konsultatīvais
darbs ar
kl.audz. un
vecākiem.

Logopēdiskā
kabineta
iekārtošana

Logopēdiskā
kabineta
iekārtošana;
Sadarbība un
konsultatīvais
darbs ar
kl.audz. un
vecākiem.

Logopēdisk
ā kabineta
iekārtošana;
Sadarbība
un
konsultatīva
is darbs ar
kl.audz. un
vecākiem.

Logopēdisk
ā kabineta
iekārtošana;
Sadarbība
un
konsultatīv
ais darbs ar
kl.audz. un
vecākiem.

Logopēdisk
ā kabineta
iekārtošana;
Sadarbība
un
konsultatīva
is darbs ar
kl.audz. un
vecākiem.

habilitācij
a;
Logopēdi
skā
kabineta
iekārtošan
a;
Sadarbība
un
konsultatī
vais darbs
ar kl.audz.
un
vecākiem;
Vecāku
sapulču
apmeklēš
ana.

Arhīva
sakārtošana

Sadarbība un
konsultatīvais darbs ar
kl.audz. un vecākiem;
Vecāku sapulču
apmeklēšana;

Atbalsta personāls
A.Šmukste

Agresivitātes
mazināšanas
programma
sākumskmolas klasēs.

Atbalsta personāls
I.Zenovjeva

Iesaistīšanās projektos
‘Esi līderis!” 10.-12.kl.skloleni;
“Skolēnu mācību
uzņēmumi” - 7.-9. un
10.-12.kl.skolēni;
“Karjeras atbalsts”10.-12.kl.skolēni (
sadarbībā ar RTA).
“Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs” 1.-12.kl

Adaptācijas
izpēte 1.,5., un
10.klasē.

Sadarbība ar RTA
projektā “Karjeras
atbalsts” pārtikas un
lauksaimniecības
nozare.
10.-12.kl.skolēni.

Pētījums
pamatskolas
klasēs
“Uztveres tipa
noteikšana”.
Mācību
stundas “ Kā
pareizi
mācīties”.

Projekts
“Karjeras
atbalsts” metālapstrādes
un mašīnbūves
nozare.
10.-12..kl.skolē
ni.

Mācību
stunda
“Drošs
internets”
sākumskolas
klasēs.
Informatīvas
mācību
stundas
pamatskolas
klasēs “ Kā
pareizi
mācīties”
Projekts
“Karjeras
atbalsts” meža un
kokapstrādes
nozare.
Konference
RTA
“Karjeras
atbalsts”10.-12.kl.sko
lēni.
“Karjeras
atbalsts
vispārējās un
profesionālā
s izglītības

Pētījums un
informatīva
mācību
stunda “
Profesionālā
identitāte”
(12.klase).
Konsultatīvai
s darbs ar
skolēniem,

Konsultatīv
ais darbs ar
skolēniem.
Informatīva
mācību
stunda
“Grupa.Līdz
dalība”.

SMU tirdziņi
( skolā, Rīgā).

“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālā
s izglītības
iestādēs” 1.-12.kl.
Tikšanās ar
Riebiņu
vidusskolas
absolventie
m.
“Ēnu
diena”9.-12.
kl.

Konsultatīv
ais darbs ar
skolēniem.
Informatīva
s mācību
stundas
pamatskola
s un
vidusskolas
klasēs par
atkarību
jautājumie
m.
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionāl
ās izglītības
iestādēs” 1.12.kl..
Izstāde “
Skola
2019”
9.-12.kl.sko
lēni.

Vecāku
sapulču
apmeklēšan
a pēc
pieprasījum
a.
Konsultatīv
ais darbs ar
skolēniem.

Konsultatī
vais darbs
ar
skolēniem

Darba
analīze,
izvērtējums.
Dokumentā
cijas
sakārtošana.

SMU
tirdziņš Rēzeknē,
Rīgā.
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālā
s izglītības
iestādēs” 1.12.kl.

“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesion
ālās
izglītības
iestādēs” 1.12.kl.

“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālā
s izglītības
iestādēs” 1.12.kl.

iestādēs” 1.-12.kl.

Skolas padome

Saimnieciskā
darbība J. Čižiks

Klašu audzinātāju
MK R.Pudāne

Darba plāns
2018./2019.m.g.
Projekta “Skolas
soma” īstenošana
“Droša vide skolā un
skolas tuvumā”
Priekšlikumi skolas
2019.gada budžetam
Sadarbība ar
Sia’’Selding’’’.
Tehnisko darbinieku
instruktāža.Ventilācija
s sistēmas teh.apkope.
Katlu mājas dūmvada
apkope.’’Apkures
operators’’ apmācība

MK sēde.
Darba plāna
apstiprināšana.
Atceres dienu izstāde
skolas bibliotēkā (visu
gadu)

Darba
rezultātu
izvērtēju
ms

Apkures sezonas
uzsākšana.
Mēbeļu maiņa
zēnu darbmācībā
un meiteņu
ģērbtuvē.
Apkārtnes
sakopšana
iesaistot skolēnus.
Sadarbība ar
Sia’’DDDPreiļi’’un Preiļu
VUGD.

Piedalīties
Latvijas
simtgades
pasākumu
organizēšani.
Iesniegt
priekšlikumus
jaunajam
budžetam.

Līdzekļu
inventarizāci
ja.
Manometru
termometru
pārbaude.Brī
vlaikā
ģenerālā
skolas
sakopšana

Starpposma
katlu tīrīšana.
Kārtības
uzturēšana
skolā un tās
apkārtnē.

Saimniecība
s līdzekļu
iegāde Sia
“Selding”

Veco-slimo
koku
izcirsšanaM
alkas
sagatavošan
a nākamajai
sezonai.

Apkures
sezonas
noslēgšana
Lielās talkas
dienās
turpināt
skolas parka
sakārtošanu

Katlu
mājas
sagatavoš
ana
nākamajai
sezonai.

Sīkie
remontdarbi
. Teritorijas
sakopšana
/pļaušana/

UNESCO nedēļa

MK sēde.
Tēvzemes
nedēļa

Baltais rīts

MK sēde.
Masku balles

ZPD
aizstāvēšana

MK sēde.

Lieldienu
pasākumi

MK sēde.
Baltā
galdauta
svētki

MK sēde.

Valodu jomas MK
I.Kabare

MK sēde.
Darba plāna
apstiprināšana.
Dzejas dienu
pasākumi mācību
stundu ietvaros.
ZPD tēmu izvirzīšana.

Mākslu jomas MK
Ā.Bergmane-Sprūd
ža

MK sēde. MK darba
plāna apspriešana,
apstiprināšana.
Izglītojamo patstāvīgā
darba organizēšana,
individuālo
sasniegumu dinamika
mācību procesā.
Dzejas dienu ietvaros
caurviju kompetenču
diena “Dzejas
dzirksteles” mākslu
jomas priekšmetos.
ZPD tēmu izvirzīšana.

MK sēde. Skolēna
mācību
sasniegumu
dinamikas
pirmie rezultāti un
tālākā darbība.
Individuālais
darbs ar
skolēniem.

Tēma “Latvija”
kompetenču
izglītības
kontekstā.(10.12.kl.)

MK sēde. Skaļās
lasīšanas metodes
efektivitāte
mācību stundās,
tālākā darbība.
Darbs ar
talantīgiem
bērniem-gatavoša
na konkursiem,
olimpiādēm.
Mazāk aktīvu
skolēnu piesaiste,
motivācija
konkursiem,
pasākumiem.

Pāru stundas
sadarbībā ar
citu jomu MK.
Instalācija
18.novembra
svētkiem par
godu Latvijas
100gadei
“Izrakstīju
stipru jostu,
Apjoz’ savu
tēvu zemi”

MK sēde.
Starpdiscipli
nārās
sadarbības
par tēmu
“Latvija”
izvērtējums.
Darbs ar
mūsdienu
pusaudžiem.
“Skaļās
lasīšanas
konkurss”(5.
-7.kl.)
MK sēde.
Darba
izvērtējums.
Pāru stundu
analīze.
Skolēnu
individuālo
sasniegumu
dinamikas
efektivitāte.
Skolotāju
darba
pašanalīze.

MK sēde.
Skolas DD un
1.semestra
rezultātu
analīze.

Metodiskais
atbalsts,
gatavojoties
ZPD
aizstāvēšana
i.
Dzimtās
valodas
diena.(21.02
.2019.)

MK sēde.
Olimpiāžu,
konkursu
un ZPD
aizstāvēšan
as rezultāti

Tulkošanas
konkurss
(8.-9.kl.)

Valsts
valodas
diena
(13.05.20
19.)

MK sēde.
Pārbaudes
darbu
rezultātu
analīze.MK
darba plāna
izpildes
izvērtēšana.

MK sēde.
Gatavošanās,
piedalīšanās
starpnovadu,
valsts līmeņa
olimpiādēs,
konkursos,
ZPD izstrāde.
Izglītojamo
individuālo
kompetenču
pilnveide.

Starpnovadu
Meteņdiena
s pasākums.

MK sēde.
Konkursu,
olimpiāžu
rezultāti.
ZPD
aizstāvēšan
as rezultāti.
Mācību
metodes,
kas veicina
skolēnu
patstāvību.
Viktorīna
“Mākslas
kokteilis”
klašu
grupām
(mākslu
jomas
priekšmetu
diena skolā)
.

Pāru stundas
mākslu
jomas
priekšmetos.

Āra
nodarbība
“Nāc
pulkā”sad
arbībā ar
pagarinātā
s grupas
un
internāta
skolotājie
m.

MK sēde.
Noslēguma
pārbaudes
darbu
analīze
mācību
priekšmetos
-skolēnu
izaugsmes
dinamikas
rezultāti.
MK darba
plāna
izpildes
izvērtējums
Prioritāšu
izvirzīšana
turpmākai
darbībai.

Sākumskolas,
sporta, veselības
jomas MK
S.Avotiņa

MK sēde. Darba plāna
apstiprināšana.Piedāv
ājumi un vajadzības
pedagogu
tālākizglītībai.
Efektīvas mācību
stundas
plānošana.Sadarbība
ar EKO skolu un
UNESCO.
Piedalīšanās Labo
darbu festivālā.
Olimpiskā diena
Eiropas skolu sporta
nedēļa

Metodiskā
pēcpusdiena.
Risinājumu
meklēšana
individuālam un
patstāvīgam
darbam
sākumskolā
sadarbībā ar
pagarinātās
grupas un
internāta
skolotājiem.
Piedalīšanās
novada skolotāju
metodiskajā
dienā.

Pasākums
“100 grāmatas
Latvijai”
Pāru stundas
sadarbībā ar
citu jomu MK
Rudens
stafetes.

MK sēde
Skolēnu
individuālo
sasniegumu
apzināšana,
1. pusgada
izvērtējums,
pasākumu
analīze.

Metodiskā
pēcpusdiena
Pieredze
lasītprasmes
metožu
pielietošanā
mācību
stundās,
kursos gūtās
atziņas.
Masku balle.

Pasākums
“100 dienas
skolā.”

Dabaszinību
nedēļa.
Pāru stundas
sadarbībā ar
citu jomu
MK

Mk sēde.
DD,olimpiā
žu,
konkursu
un
ZPD
aizstāvēšan
as rezultāti.

Tēma
“Putni”
kompetenču
izglītības
kontekstā

Nākamo
pirmklasn
ieku
uzņemšan
a.

MK sēde
Skolēnu
izaugsmes
dinamikas
rezultāti,M
K darba
plāna
izpildes
izvērtējums,
priekšlikum
i tālākai
darbībai.

Matemātikas,
datorikas un
dabaszinātņu MK
M. Tarasova

Sociālo zinātņu
MK I.Zenovjeva

Bibliotēka
A.Meluškāne

MK sēde: darba plāna
apstiprināšana; CE
rezultātu analīze; ZPD
tēmu izvirzīšana;

Piedalīšanās
novada skolotāju
metodiskajā
dienā.

Tēma”Latvija”
kompetenču
izglītības
kontekstā

MK sēde
(kopā ar
valodu MK):
starpdiscipli
nārās
sadarbības
par tēmu
“Latvija”
izvērtējums;
darbs ar
mūsdienu
pusaudžiem;

Starpdisciplinārā
diena “Zaļais
dzīvesveids”

MK sēde: idejas
no kursiem un
semināriem ;
skolēna mācību
sasniegumu
dinamikas
pētīšanas pirmie
rezultāti un
sākotnējā analīze;
skolas DD
matemātikā
12.kl.rezult
analīze.;

Skolēnu
sagatavošana
un piedalīšanās
starpnovadu
bioloģijas
olimpiādē
9.-12.kl.

MK sēde. Darba plāna
apstiprināšana,
ziņojumi no
kompetenču
paaugstināšanas
kursiem.

MK sēde.
“Īsi stāsti drošai
dienai”, mācību
spēle -5.-6.kl.,
7.-9.kl.

MK sēde.
“100 metru
plakāts
Latvijai”.
11.-12.kl.skolē
nu jaunrādes
darbu
publicējums
veltīts
‘Pasaules
filozofiju
dienai’, 15.11.

MK sēde:
savstarpējā
informācijas
apmaiņa par
veiksmīgāko
mācību
procesā.

MK sēde.
ZPD
vidusskolēnie
m.
Olimpiāde
vēsturē 9.kl.,
10.-12.kl. 11.01.;
ekonomikā 30.01.

MK sēde.
Pētniecisko
darbu
konkurss
“Vēsture ap
mums” 6.-9.kl.

MK sēde.
Atklāta
stunda
filozofijā 12.kl.skolē
ni.

MK sēde.
DD,olimpiā
žu,
konkursu,
ZPD
aizstāvēšana
s rezultāti.

MK sēde.
“Es un
drošība”
-ārā
nodarbība
s 5.-6.kl.
skolēniem
.

MK sēde.
Skolotāja
darba
pašvērtējum
s.

Skolēnu un pedagogu
nodrošināšana ar
mācību grāmatām un

Sadarbībā ar
klašu
audzinātājiem un
priekšmetu

Tēvzemes
nedēļai un
Latvijas
simtgadei

Tematiskā
ziemas
izstāde.

Atbalsts
skolēniem
ZPD
sagatavošanā,

Atbalsts
skolēniem
ZPD
sagatavošan

Turpināt
darbu pie
grāmatu
krājuma

Temātiskā
pavasara
izstāde Lieldienas.

Mācību
grāmatu
nodošana
skolas

Mācību
grāmatu un
mācību
līdzekļu

Sagatavošan
as olimpiāde
matemātikā
5.kl.

MK
sēde:1.semest
ra mācību
rezultātu
analīze
Skolēnu
sagatavošana
un
piedalīšanās
starpnovadu
fizikas
olimpiādē
9.-12.kl.

MK
sēde:skolas
DD
matemātikā
9.kl.
rezultātu
analīze
9.-12.kl.Sko
lēnu
sagatavošan
a un
piedalīšanās
starpnovadu
matemātikas
olimpiādē

MK sēde:
olimpiāžu
un ZPD
rezultātu
izvērtēšana;

Eksperiment
u diena
ķīmijā un
fizikā
4-7.kl.

MK sēde:
Valsts PD
rezultātu
analīze;
stundu
savstarpējās
hospitēšana
s MK
ietvaros
analīze;
skolēnu
izaugmes
dinamikas
rezultāti
MK
darbības
izvērtējums
un
priekšlikum
i tālākai
darbībai;

Novada
informātika
s
olimpiādes
organizēšan
a

Internāts

mācību līdzekļiem,
grāmatu izsniegšana.
Dzejas dienām veltītā
grāmatu izstāde Dzejniecei Inesei
Zanderei - 60.
Tematiskā izstāde
Eiropas valodu dienai.

skolotājiem mācību grāmatu
pārbaude.
Literārās izstādes:
Rakstniecei Elīnai
Zālītei - 120;
Tēlniekam Kārlim
Zālem - 130.

Iekšējo normatīvo
aktu un kārtības
noteikumu
aktualizēšana.
Drošības instruktāžas.
Dienas kārtība un
brīvais laiks. Skolēna
tiesības un pienākumi.

Audzēkņu
ģimenes apstākļu
izpēte,
individuālo
vajādzību
apzināšana.

veltīta
tematiskā
izstāde
(patriotiskā
audzināšana).
Literārā izstāde
- Dzejniekam
O.Vācietim 85.
Skolēnu
mācību darbs,
sekmes,
sadarbība ar
priekšmetu
skolotājiem.
Patriotiskā
audzināšana Tēvzemes
mēnesis.

“Skaļās
lasīšanas
konkurss”
(5.-7.kl.).

Atbalsts
personīgai
izaugsmei, sadarbība ar
atbalsta
personālu.

noformēšanā
un
prezentāciju
veidošanā.
“Vakara
lasīšana” skolēnu
lasītprasmes
attīstīšanai.
Drošības
instruktāžas
un iekšējās
kārtības
noteikumi.
Lasītprasmes
attīstīšanai skaļās
lasīšanas
pēcpusdienas.

ā,
noformēšan
ā un
prezentāciju
veidošanā.
Pasākumi
skolēnu
lasītprasmes
attīstīšanai.
Saskarsme,
komunikācij
a, uzvedība
skolā un
ārpus tās.
Individuālās
tikšānās ar
vecākiem.

ievades
programma
s, lai
nodrošinātu
eletronisku
lasītāju
apkalpošan
u skolas
bibliotēkā.
Atbalsts
intelekta un
redzesloka
veidošanai tematiskie
TV
raidijumu
vakari.

Multfilmu
un bērnu
kinofilmu
pēcpusdiena
s.

bibliotēkā
. Mācību
līdzekļu
aktualizēš
ana
2019./202
0.
m.gadam.

Konflikti,
kompromiss
, draudzība,
cieņa.

Patstāvība
,
personīga
s lietas,
sadzīve,
atkarības.

komplektēš
ana
2019./2020.
m. gadam.

