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1. 2018./2019. m.g. IZVIRZĪTO PRIORITĀŠU, MĒRĶU UN UZDEVUMU IZPILDES ANALĪZE 
 

Prioritātes Mērķi Stiprās puses Nepieciešamie uzlabojumi 

Kompetenču 

pieejā balstīta 

mācību satura 

realizācija. 

 

Organizēt mācību 

procesu atbilstoši 

kompetencēs 

balstīta mācību 

satura caurviju 

tēmai “sadarbība 

un līdzdalība”. 

1. Pedagogu tālākizglītība:  

 iepazīta pilotskolu pieredze, apgūstot kompetences pilnveides 

programmu „Skolu pieredze projekta „Skola 2030” realizācijā”; 

 mācību jomu pārstāvji piedalījās seminārā „Mūsdienīgas lietpratības 

izglītība:mācību satura un pieejas apraksts” Mārupes vidusskolā; 

 skolas administrācija un MA vadītāja piedalījās 54 stundu 

profesionālās kompetences pilnveides programmā „Kompetenču pieeja 

mācību saturā: „Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām 

ieviešanai skolā”  

2. Metodiskā darba reorganizācija:  

 Tika organizēta savstarpējā stundu vērošana par tēmu „Sasniedzamais 

rezultāts (SR) un atgriezeniskā saite (AS)”.  Kopš novembra katrs 

pedagogs ir novadījis vismaz 3 atklātās stundas, kuras vēroja kolēģi 

un guva jaunu pieredzi. 

 Reizi nedēļā nodrošināta iespēja pedagogiem apspriesties, sniegt vai 

saņemt padomus vai atbalstu, apspriest problēmsituācijas, plānot 

starpdisciplinārās stundas. 

3. Digitālo prasmju izmantošana un attīstīšana visos mācību 

priekšmetos:  

 Četri pedagogi izgājuši 36 st. kursus „Mācību satura veidošana ar 

tehnoloģiju palīdzību”. 

 Divi pedagogi izgājuši 36 st. kursus „Spēļošanas elementu un sociālo 

tīklu vides jēgpilna izmantošana mācību procesā”. 

 Divi pedagogi – 24 st. „“Actionbound” pilsētvides orientēšanas lietotne 

mācību procesam un eTwinning projektiem””. 

 Visas klases aprīkotas ar stacionāriem datoriem, kuriem ir interneta 

pieslēgums; lielākajā daļā no klasēm ir multimediju projektori. 

Pedagogiem ir iespējas daudzveidīgi izmantot IKT. 

 Skolas padomes sapulcē, kura notika 2018.gada 12. novembrī 

izglītojamo vecāki tika informēti par jaunā mācību satura ieviešanu. 
 

1. Reorganizējot metodisko 

darbu, izveidot jaunu darba 

modeli  - pedagogu 

sadarbības grupas. 

2. Sekmēt lielāka pedagogu 

skaita iesaistīšanos 

savstarpējā mācīšanās 

procesā. 

3. Vienu reizi divos mēnešos 

visās klasēs organizēt 

mācību priekšmetu integrēto 

dienu kā alternatīvu projekta 

nedēļai. 
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Mērķtiecīga 

sasniedzamā 

rezultāta 

izvirzīšana katrai 

mācību stundai. 

Katrā stundā 

skolēnam ir 

skaidri 

mācīšanās 

mērķi un 

kritēriji 

labam 

sniegumam, 

kā arī 

iespēja 

novērtēt 

sasniegto 

rezultātu. 

1. Pedagogi mudināja iesaistīt izglītojamos sasniedzamā rezultāta 

noskaidrošanā un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sasniegšanā stundas 

ietvaros. 

2. 2018./2019.m.g. metodiskā tēma  -  “Izglītojamo iesaistīšana 

sasniedzamā rezultāta noskaidrošanā un mērķtiecīgas atgriezeniskās 

saites sniegšana katram skolēnam stundas ietvaros.” 

3. Skolotāji veidoja mācīšanās grupas, lai gūtu savstarpējo pieredzi, 

mācoties viens no otra, daloties ar labās prakses piemēriem par 

sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un atgriezeniskās saites sniegšanu. 

4. Pedagogi vēroja stundas ar mērķi noskaidrot, kā izglītojamie tiek 

iesaistīti sasniedzamā rezultāta noskaidrošanā un kā stundās tiek sniegta 

atgriezeniskā saite. 

Turpināt iesaistīt 

izglītojamos 

sasniedzamā rezultāta 

noskaidrošanā un 

mērķtiecīgas 

atgriezeniskās saites 

sasniegšanā stundas 

ietvaros. 
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Izglītojamo 

pilsoniskās 

līdzdalības un 

piederības valstij 

veicināšana. 

Pilsoniskās 

attieksmes 

un 

pilsoniskās 

pozīcijas 

veidošana. 

1. Pilsoniskā audzināšana ir integrēta mācību un audzināšanas procesā. 

Klases stundu tematiskais plānojums ietver plašu  tēmu loku, kas veicina 

patriotismu, stiprina piederības sajūtu savai valstij, radina kopt valsts un 

skolas tradīcijas. Mācību un audzināšanas metodes tiek izvēlētas 

atbilstoši Izglītības likuma 14.panta 38. un 39.punktam par personības 

tikumisko izglītošanu. 

1. 2. Skolēni veiksmīgi darbojas programmā „Esi līderis” – atzinība 

2019.gada marta sacensībās. 

3. Skola piedalās projektā „Latvijas skolas soma”. Katram 

izglītojamajam tiek dota iespēja apmeklēt vismaz vienu aktivitāti 

papildus mācību un audzināšanas darbam semestrī. Iepriekšējā gadā ir 

notikušas 13 dažādas aktivitātes. 

4. Tiek organizēti pasākumi izglītojamajiem, lai palīdzētu attīstīt 

prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu 

izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; tālākizglītības iespējām, kā arī 

nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē: (Skolas konkursa ar karjeras 

izglītības ievirzi „Lāčplēšu skrējiens” plānošana, organizēšana, 

sadarbības partneru meklēšana. 9. klases skolēnu skolotāju profesijas 

izzināšanas diena „Vai viegli būt skolotājam?” Lāpu gājiens - 

Zemessardzes 19.bataljona paraugdemonstrējumi militārajās gaitās 

pamatskolas skolēniem, pedagogiem, vecākiem. Skolēnu pašpārvaldes 

(7.-9.kl.) tikšanās ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieci 

Ludmilu Vorobjovu - jaunatnes politisko gaitu ievirze. Pieredzes 

brauciens uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un IT Demo centru - „No 

senas profesijas līdz mūsdienu tehnoloģijām”. u.c.) 

1. Turpināt izglītojamo 

iesaistīšanu projektos 

„Latvijas skolas soma”, 

„Esi līderis”. Turpināt 

dažādot karjeras 

izglītības piedāvājumus. 

 

2. Sniegt individuālas 

konsultācijas karjeras 

izglītības atbalstā  

izglītojamiem un viņu 

vecākiem. 
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2. SKOLAS DARBA PRIORITĀTES, MĒRĶI, UZDEVUMI 2019./2020. m.g. 
 

Prioritātes Mērķi Uzdevumi 

Kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura ieviešanas uzsākšana 

pirmsskolā 2019./2020.m.g. (Joma 

“Mācību saturs) 

Uzsākt kompetenču pieejā 

balstīta mācību satura 

ieviešanu pirmsskolā 

2019./2020.m.g. 

1. Pirmsskolas pedagogiem aprobēt jauno mācību saturu un projekta 

“Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” ietvaros izstrādātos 

mācību līdzekļus. 
2. Pirmsskolas pedagogiem piedalīties pieredzes apmaiņas semināros. 
3. Pirmsskolas mācību metodisko materiālu un telpu iekārtojuma 

atbilstības jaunajām prasībām izvērtēšana. 

4. Vecāku informēšana par jauna mācību satura ieviešanu 

pirmsskolā. 

Atbalsts izglītojamo individuālo 

mācīšanas kompetenču attīstībai – 

lasītprasmes un radošo darbu 

kvalitātes uzlabošana. ( Jomas: 

Mācīšana un mācīšanās; Izglītojamo 

sasniegumi) 

Sekmēt kompetenču pieejā 

balstīta mācību procesa 

organizēšanu, realizējot 

lasītprasmes un radošo 

darbu kvalitātes 

uzlabošanu. 

1. Pedagogiem sadarbojoties, pēc iespējas novērst satura dublēšanos un 

panākt vienošanos par mācību saturu katrā mācību priekšmetā. 

2. Vērot un analizēt mācību stundas ar mērķi noskaidrot pedagogu 

prasmi organizēt kompetenču izglītībā balstīta mācību procesa 

nodrošināšanu, pievēršot uzmanību izglītojamo jēgpilnai lasīšanai 

un spējai uztvert un formulēt teksta galveno domu. 

3. Popularizēt savas skolas skolotāju labās prakses piemērus, 

organizējot atklātās stundas, piedaloties konkursos.  

4. Pilnveidot individuālā darba ar izglītojamajiem kvalitāti. 

5. Sadarbībā ar vecākiem/aizbildņiem motivēt izglītojamos mācīties 

lasīt un veidot pozitīvu attieksmi pret lasīšanu. 

6. Izveidot lasītavu skolas vestibilā. 

 

Izglītojamo ar speciālajām 

vajadzībām savlaicīga 

diagnosticēšana, atbalsta komandai 

sadarbojoties ar mācību priekšmetu 

pedagogiem, klašu audzinātājiem un 

izglītojamo vecākiem. (Joma “Atbalsts 

izglītojamajiem”) 

Savlaicīgi diagnosticēt 

izglītojamos ar speciālajām 

vajadzībām, atbalsta 

komandai sadarbojoties ar 

mācību priekšmetu 

pedagogiem, klašu 

audzinātājiem un 

izglītojamo vecākiem 

1. Organizēt atbalsta komandas  darbu (turpmāk –AK). 

2. Informēt pedagogus par aktualitātēm darbā ar izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām (individuālie plāni, atbalsta pasākumi). 

3. AK sadarboties ar sākumskolas pedagogiem, klašu audzinātājiem 

un izglītojamo vecākiem, lai savlaicīgi diagnosticētu izglītojamos 

ar speciālajām vajadzībām. 

4. Izvērtēt izglītojamo adaptācijas procesu pirmsskolā, 1., 5. klasēs, 

lai konstatētu izglītojamos, kuriem būs nepieciešama AK 

palīdzība. 

5. Kontrolēt individuālo izglītības plānu izstrādi un izpildi. 
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6. AK, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu 

audzinātājiem, izvērtēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

mācību sasniegumus, to dinamiku. 

7. AK, sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogiem, ieteikt atbalsta 

pasākumus izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām. 

8. Iepazīstināt izglītojamo vecākus ar AK darba uzdevumiem. 

Digitālās pratības stiprināšana Pilnveidot digitālās prasmes 

izglītojamiem un 

pedagogiem. Pilnveidot 

prasmes darbā ar tiešsaistes 

rīkiem sadarbības 

organizēšanai, aktivitāšu 

plānošanai, datu 

vizualizācijai un aptauju 

veikšanai. 

1. Turpināt pilnveidot pedagogu zināšanas, apmeklējot kursus un 

daloties iegūtajā pieredzē. 

2. Piedalīties Erasmus+ projektā "ICT and Collaborative 

Creativity towards the Classroom of the 21st Century: From 

Theory to practice" un dalīties pieredzē ar kolēģiem. 

3. Piedāvāt atklātās stundas, kurās tiek izmantotas zināšanas no 

kursiem. (filmēt, montēt, prezentēt, animēt …utt.) 
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3. SKOLAS DARBA VADĪBA 

3.1. Sanāksmju ciklogramma 
 

Nedēļa 

Diena 
1. nedēļa 2. nedēļa 3. nedēļa 4. nedēļa 

Pirmdiena 

14:40 Administrācijas sēde 

 

14:40 Administrācijas sēde 

 

14:40 Administrācijas sēde 

 

14:40 Administrācijas sēde 

18.00 Skolas padomes sēde 

(divas māc. gadā) 

 

Otrdiena 

14:30  Informatīvā sanāksme  

 

 

14:40 Metodisko grupu darbs  

15:30 Metodiskā padome (reizi 2 

mēnešos) 

14:40 Metodisko grupu darbs 

 

Pedagoģiskās padomes sēdes 

(4 mācību gadā) 

14:40 Metodisko grupu darbs  

 

Trešdiena 11:20 Skolēnu pašpārvalde  11:20 Skolēnu pašpārvalde  

Ceturtdiena 
    

Piektdiena 
 10.00 Atbalsta komandas sēde   
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3.2. Skolas padomes sēdes 

 

Nr. Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 

1. Iepriekšējā mācību gada darba analīze. Skolas darba plāns 2019./2020. m.g.  

Aktualitātes: administrācija, skolas atbalsta komanda, skolēnu skaits skolā, 

pedagoģiskais sastāvs, klašu komplektācija, interešu pulciņi, ēdināšana. Akreditācijas 

rezultāti. 

 31.          

2. Par plānotajiem remontiem vasarā. 

Erasmus + "ICT and Collaborative Creativity towards the Classroom of the 21st 

Century: From Theory to practice" kursu rezultāti, ietekme uz skolas darbu. 

 

       27.    
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3.3. Pedagoģiskās padomes sēdes 

 

Tematika Datums Atbildīgie, darba grupa 

1. Skolas pašvērtējums 

2. Skolotāju darba pašvērtējums 

3. Mācību un audzināšanas darba prioritātes jaunajam mācību gadam 

4. Izmaiņas metodiskā darba struktūrā 

5. Skolas budžets 2020.gadam 

6. Dalība Erasmus+ projektā „Soli pa solim augšup” 

29.08.2019. K. Kiris, I. Ņikitina, A. Kalniņa,  

Z. Nolberga 

1. Adaptācija (sešgadīgo, 1. un 5. klases) 

2. Erasmus+ „Soli pa solim” aktivitātes 

3. Starpdisciplinārās dienas analīze 

4. Skolas akreditācijas rezultāti 

19.11.2019. K. Kiris, I. Ņikitina, G. Paņķiva, A. 

Anča, Z. Nolberga, I. Akmentiņa, A. 

Upīte, L.Līduma, R. Bikše 

1. Mācību sasniegumi 2019./2020.mācību gada 1.semestrī 

2. Pirmsskolas pedagogu pieredze aprobējot jauno mācību saturu  

17.12.2019. K. Kiris, I. Ņikitina, G. Paņķiva, 

L.Cielēna-Kudrjašova, A. Anča, M. 

Ābele, mācību jomu vadītāji 

1. Lasītprasmes un radošo darbu kvalitātes uzlabošanas rādītāji, pamatojoties uz VPD 

rezultātiem 3. un 6. klasēs 

2. Stundu vērošanas rezultāti un secinājumi. 

 

17.03.2020. K. Kiris, I. Ņikitina, metodiskā 

padome 

1. Erasmus+ projekta „Soli pa solim augšup” noslēgums, ieguvumi. 

2. Izglītojamo pārcelšana un papildus mācību pasākumu noteikšana 

26. 05.2020. K. Kiris, I. Ņikitina, Z. Nolberga 

Mācību gada darba analīze: 

1. Mācību sasniegumi 2019./2020.m.g. 

2. Pedagogu pašvērtējums 

3. Atbalsta komandas darba analīze 

4. Metodiskā darba rezultāti 

5. Skolēnu pašpārvaldes darba analīze 

6. Interešu izglītības atskaite 

7. Atskaite par karjeras atbalstu skolā 

8. Atskaite par projekta „Latvijas skolas soma” realizēšanu skolā 

12.06.2020. K. Kiris. I. Ņikitina, A. Kalniņa, R. 

Bikše, Z. Nolberga, atbalsta komanda, 

metodiskā padome 
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4. METODISKAIS DARBS 

4.1. Metodiskās padomes darba plāns 

Nr. Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 

1. 1. Metodiskā darba aktualitātes un MP darba plānošana. 

2. Starpdisciplināro stundu plānošana. 

10.           

2. 1. Starpdisciplinārās dienas (14. oktobris)analīze. 

2. Gatavošanās pedagoģiskās padomes sēdei. 

  5.         

3. Savstarpējo mācību stundu apmeklējumu rezultāti     14.       

4. Valsts pārbaudes darbu 3.-6. klasēs rezultāti. (Lasītprasmes apguve)       10.     
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4.2. Metodiskās tēmas ieviešana  

 
Metodiskā tēma: “Izglītojamo iesaistīšana lasītprasmes un radošo darbu kvalitātes uzlabošanā mācību stundas ietvaros” 

 

Nr Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 

1. Teorētisko nostādņu apzināšana par doto tēmu. (L.Atare)            

2. Pieredzes apmaiņa, mācību stundu vērošana (I. Ņikitina, MG vadītāji)   pēc grafika       

3. Metodiska nodarbība: 

Izglītojamo iesaistīšana lasītprasmes un radošo darbu kvalitātes uzlabošanā 

mācību stundas ietvaros. 

  19.         

4. Skolotāju sadarbības grupu izveide ar mērķi gūt savstarpējo pieredzi, 

mācīties vienam no otra, iepazīstināt kolēģus ar labās prakses piemēriem 

(starpdisciplinārās dienas). 

 14.  17. 29.  27.  28.   
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Inčukalna pamatskolas metodiskā darba modelis 

2019./2020.m.g. 

 

Virzieni 

Lasītprasmes izkopšana visu 

vecumposmu 

skolēniem visos mācību priekšmetos 

Digitālās pratības stiprināšana 
Atbalsta sniegšana jaunajiem 

pedagogiem 

Metodiskā darba 

gaita 
 Teorētisko nostādņu apzināšana 

par doto tēmu. 

 Metodiska nodarbība: 

Izglītojamo iesaistīšana 

lasītprasmes un radošo darbu 

kvalitātes uzlabošanā mācību 

stundas ietvaros. 

 Izstrādāt metodisko paņēmienu 

izmantošanas sistēmu, kas sekmē 

skolēnu lasītmotivāciju un 

lasītprasmes paaugstināšanos. 

 Pieredzes apmaiņa, mācību 

stundu vērošana 

 

 

 Erasmus+ KA1 strukturētie kursi 

2019-1-LV01-KA101-060156 

“Soli pa solim augšup” Kiprā; 

 Pieredzes apmaiņa ar Kokneses 

pamatskolu- attīstības centru un 

pedagogiem no Lietuvas 

“Kompetents skolotājs digitālā 

vidē”; 

 Semināru organizēšana; 

 Savstarpēji  stundu apmeklējumi ar 

mērķi vērot IKT pielietojumu. 

 

 Jaunie skolotāji var saņemt 

konsultantu atbalstu, kas 

atvieglotu sākuma posmu skolā. 

 Pēc iepriekš veidota plāna 

konsultanti vēro mācību stundas, 

kuru laikā tiek identificēts, kādas 

prasmes trūkst skolotājam. Pēc 

tam tiek piedāvāti iespējamie 

risinājumi.  

 Konsultants novērtē skolotāja un 

skolēna sadarbību, kur problēmu 

gadījumā viņš cenšas atrast 

iespējamos problēmu izraisītājus 

un to risinājumus. 

Dalībnieki Pedagogi, vecāki Pedagogi Pedagogi 

Rezultāts  

 Metodiskie materiāli 

 Skolēni mācās bez stresa 

 Uzlabojas VPD rezultāti 

 Uzlabojas radošo darbu un 

lasītprasmes kvalitāte 

 Septiņi skolas pedagogi ir 

ieguvuši Kipras Universitātes 

sertifikātu profesionalajā 

pilnveidē IKT radošā 

pielietojumā mācību stundās 

 Skolotāji mācību stundās 

izmanto: Google veidlapas, 

Kahoot.it, quizizz.com, 

learningapps.org; playposit.com; 

Prezi Next u.c. 
 

Jaunie pedagogi labi iejutušies skolā. 

 

Notiek sadarbība ar izglītojamo. 

 

Konsultants sniedz metodiskus risinājumus 

jēgpilnas stundas norisei.  
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5. AUDZINĀŠANAS DARBS 

5.1. Audzināšanas darbs 
Ārpusklases pasākumu plāns 

Agnese Kalniņa 

 

Nr Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Zinību diena, koncerts,audzināšanas stunda „Sveika skola” (K.Kiris, I.Ņikitina, 

A.Kalniņa, A. Petersons, Skolēnu pašpārvalde) 
02. 

         

2. Pirmsskolas grupiņas „Ezīši” atklāšana (K.Kiris) 02. 
         

3. Vangažu vidusskolas Stadiona atklāšanas, draudzības sacensības. 2., 3., 5.klasēm 

(A.Kalniņa) 
03. 

         

4. Ziedu paklājs ”Baltijas ceļam -30” (A.Kalniņa, PI audzinātāji, 1.- 9.kl.audzinātāji, 

Skolēnu pašpārvalde) 

9.-13.          

5. Vitamīnu nedēļa (PI audzinātāji, 1.- 4.kl.audzinātāji, A.Švikule)           

6. Fotografēšanās diena (A.Kalniņa) 16.          

7. 7. klases pašpārvaldes dalībnieku vēlēšanas (A.Kalniņa) 17. 
         

8. Olimpiskā diena „Nāc un vingrot sāc!” (A.Kalniņa, S.Kalniņš) 20. 
         

9. Skolotāju diena. 9.kl.skolēni iepazīst skolotāja profesiju.(A.Kalniņa, Skolēnu 

pašpārvalde 

 
04. 

        

10. Civilās aizsardzības diena ar Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību (BUB), Reģionālo 

pašvaldības policiju. (K.Kiris, A.Pētersons, A.Kalniņa) 

 
09. 

        

11. Smaidu diena (PI audzinātāji, 1-4.klašu audzinātāji)  
18. 

        

12. 8.11. Mārtiņdienas tirdziņš. (PI audzinātāji, 1-6.klašu audzinātāji)   
08. 

       

13. Kokneses pamatskolas – attīstības centra un Lietuvas pedagogu Nordplus Jauniešu 

apakšprogrammas projekta “Smart teacher in a digital environment” (“Kompetents 

skolotājs digitālā vidē”) viesošanās  

  
08. 
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14. Lāčplēša diena, „Lāčplēšu skrējiens”, Lāpu gājiens (A.Kalniņa. I.Ņikitina, Z. 

Nolberga, A.Pētersons) 

  
11. 

       

15. Audzināšanas stunda veltīta Latvijas neatkarībai un Baltija ceļa 30 

gadadienai. (1.-9.klašu audzinātāji) 

  
12.-

16. 

       

16. 
PI, 1.-4. klašu rotāšana „Ziemassvētkus gaidot”. (PI audzinātāji, 1-4.klašu 
audzinātāji) 

   
8.-

12. 

      

17.  Ziemassvētku pasākums pirmsskolā (PI audzinātāji) 
   17.12.       

18. Skolas Ziemassvētku koncerts plkst. (J. Tresikova, A. Pētersons, A.Kalniņa) 
   

18. 
      

19. Ziemassvētku pasākums, diskotēka mazajiem (1.-4.klašu audzinātāji, A. Pētersons)    
19. 

      

20. Liecību izsniegšana. Audzināšanas stunda “Ziemassvētku brīnums”    
20. 

      

21. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena (Klašu audzinātāji, I.Ņikitina) 

 

    20.      

22.  Inčukalna pamatskolas badmintona turnīrs. ( S. Kalniņš)     22.      

23.  Peldēšanas diena (A. Sakne, S.Kalniņš)      
05. 

    

24. Brīvlaiks pirmajām klasēm      
10.-

14. 

    

25. Galda spēļu pēcpusdiena (PI audzinātāji, 1.-4.klašu audzinātāji, 

A.Švikule) 

     
21. 

    

26. Skolas čempionāts Galda hokejā (S. Kalniņš)      
26. 

    

28.  9.klases draudzības pasākums Aasmae pamatskolā, Igaunijā (L.Atare, K.Kiris, 

I.Ņikitina) 

      
12.-

13. 

   

29. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (K.Kiris, I.Ņikitina)       
25. 

   

30. Lieldienas tautiskajās tradīcijās. (I.Indriksone,1.-4. klašu audzinātāji) 

 

       
15.-

18. 

  

31.  Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. „Zvirbulis” 1.kārta klasēs. (1.-4. klašu 
       

6.-10. 
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audzinātāji) 

32. Skatuves runas konkurss „Zvirbulis” 2.kārta skolā. (I.Kalniņa) 
       

23. 
  

33. Skolas StreetBall turnīrs. (A. Kalniņa, S.Kalniņš) 
       

24. 
  

34. Baltā galdauta svētki.(1.-9. klašu audzinātāji) 
       

30. 
  

35.  Koncerts „Mana mīļā māmiņa”. (J. Tresikova, A.Kalniņa, L. Atare, A. Pētersons) 
        

8. 
 

36. Māmiņdienas pēcpusdiena PI (PI audzinātāji)         
8. 

 

37. Pēdējā zvana svētki 9. klašu skolēniem (8.klase, I.Indriksone, L. Atare.)         
15. 

 

38. Mācību ekskursiju nedēļa         
21.-

29. 

 

39. 9.klases izlaidums (K.Kiris, I.Ņikitina, I.Indriksone)          13. 

 



18  

5.2. Darbs ar vecākiem un sabiedrību 

Agnese Kalniņa, Irēna Ņikitina 

 

Nr. Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Zinību diena (PI audzinātāji, 1.- 9.kl.audzinātāji,K. Kiris, I.Ņikitina) 02. 
         

2. Vecāku dienas (I.Ņikitina, 1. - 9.kl.audzinātāji)           

3.  Klašu vecāku sapulces (K.Kiris, I.Ņikitina,1.-9. klašu audzinātāji)           

4. Individuālās tikšanās /telefona sarunas           

5. Pēdējā zvana svētki (8.,9. klašu audzinātāji, I.Indriksone, L.Atare)         15.  

6. Vecāku iesaistīšana ārpusstundu pasākumos ( PI audz., 1. -9.kl.audz.)           

7. 9.izlaidums ( 9.kl. L.Atare)          13. 

8. Klašu vecāku sapulces 1. - 9.kl. (pēc nepieciešamības)           

9. Konsultācijas ar atbalsta komandas pārstāvjiem (logop. I.Moškina psihol. 

I.Rodzeviča, spec. ped. D.Ivanova, sociālais ped. S.Lāce, pedagogs karjeras 

konsultants A. Kalniņa) 
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5.3. Darbs skolēnu karjeras izvēlē 

Pedagogs karjeras konsultants Agnese Kalniņa 

 

Nr Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 

1. Turpināt attīstīt pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” 

            

2. Klašu - grupu individuālas konsultācijas  PKK   5.; 

19. 

3.;17. 14.; 

28. 

11.; 

18. 

10. 7. 12.;19.    

4. 
 „No labības vārpas līdz maizes klaipam”, Darba pasaules iepazīšana 

(Pārtikas rūpniecība) 

 
 

 5. 

 

        

7. „Profesijas lidostā” Darba pasaules iepazīšana 

(Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, drošība, aizsardzība, 

transports, loģistika )  

     4.       

8. Ēnu diena/ PKK.      11.       

9. Darba pasaules iepazīšana 

(Izglītība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) „Tehnoloģijas mūsu 

ikdienā” 

      10.      

10. Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes/ PKK             

12. Informācijas dienas profesionālās un augstākās izglītības iestādēs/ PKK             

13. Skills Latvia 2020/ PKK             

14. Darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmuma 

pieņemšana. Informācijas dienas profesionālās izglītības iestādēs 

 

            

16. „Profesiju daudzveidības zoodārzā” Darba pasaules iepazīšana 

(Izglītība un kultūra, veterinārija, administrēšana, izklaides iespējas)  

 

        21.    
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17. Kā atrast savu ceļu, jeb mana vērtība darba tirgū. (Individuālās 

konsultācijas) 

            

18. „Teātra mākslas profesijas daudzveidība” Darba pasaules iepazīšana 

(māksla un kultūra)  

            

20. Karjeras izglītība klases audzinātāja stundās             

21. Atvērto durvju dienas mācību iestādēs             

23. Informācija karjeras izglītībā (skolas bibliotēka, informācijas stends)             

24. Aktivitātes programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros             
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6. SKOLAS ATBALSTA PERSONĀLA DARBS 

6.1. Atbalsta komandas darba plāns 
Atbalsta komandas vadītāja: Irēna Ņikitina 

 

Nr. Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Darba plāna veidošana 
          

2. Skolēnu adaptācijas procesa 1., 5..klasēs izvērtējums 
          

3. Koordinējošais darbs izglītojamo dokumentācijas sagatavošanai pedagoģiski medicīniskajai 

komisijai (atbalsta komandas speciālistu atzinumu sagatavošana) 

          

4. Pedagoģiski psiholoģiskais darbs ar izglītojamajiem, kuriem sagatavoti pieteikumi  atbalsta 

komandai 

          

5. Sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem 
          

6. Starpinstitucionālā sadarbība (sociālie dienesti, bāriņtiesa, Valsts un pašvaldības  policija u.c.) 
          

7. Skolēnu mācību grūtību apzināšana, nepieciešamā atbalsta nodrošināšana un apkopojuma 

veikšana 

          

8. Darba analīze 
          

9. Izglītojamo individuālo plānu veidošana, izvērtēšana 
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6.2. Sociālā pedagoga darba plāns 

Sociālais pedagogs Santa Lāce 

 

Nr Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Organizatoriskais darbs 
          

1.1. Skolēnu uzskaite, kuriem nepieciešama sociāli pedagoģiska palīdzība 
          

1.2. Darbs pie dokumentācijas izstrādes, jaunu veidlapu izveides 
          

2. Prevencijas darbs 
          

2.1. Darbs ar izglītojamajiem (pārrunas individuāli, grupu), konsultācijas (sociālajos jautājumos), 

aptaujas, audzināšanas stundas) 

          

2.2. Darbs ar vecākiem, aizbildņiem 
          

2.3. Darbs ar pašvaldību bāriņtiesu, sociālo darbinieku, pašvaldības policiju. 
          

2.4. Sadarbība ar skolas psihologu, logopēdu, speciālo pedagogu, ar klašu audzinātājiem 

(sociālā riska ģimeņu uzskaite); konsultāciju sniegšana 

          

2.5. Regulāri sekot izglītojamo neattaisnoto stundu kavējumiem, veikt to apkopojumu, analizēt 

iemeslus, ziņot atbilstošajām institūcijām 

          

2.6. Piedalīšanās klases vecāku sapulcēs, apspriedēs pie vadības, pedagoģiskās 

padomes sēdēs, informatīvajās sanāksmēs 

          

2.7. Sniegt paplašinātu informāciju par sociālo darbu skolā pedagoģiskās padomes sēdēs 
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6.3. Logopēda darba plāns 

Logopēds Inga Moškina 

 

Nr. Tematika 09. 10 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Izglītojamo runas un rakstu valodas frontālā 

pārbaude 1. – 4. kl. 

          

2. Padziļinātā individuālā 1. – 4. kl. izglītojamo 

pārbaude.

  

          

3. Pirmsskolas izglītojamo frontālā pārbaude.           

4. Padziļinātā individuālā pirmsskolas vecuma 

izglītojamo pārbaude. 

          

5. Koriģējoši attīstošo grupu komplektēšana.           

6.  Dokumentācijas noformēšana (skaņu izrunas 

protokols, valodas karte, vecāku iesniegums). 

          

7. Koriģējoši attīstošās nodarbības.           

8. Izglītojamo valodas/ runas atzinumu gatavošana 

PMK un konsultācijām. 

          

8. Sadarbība ar klašu audzinātājiem.           

9. Sadarbība ar skolas atbalsta personālu.           

10. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem (konsultācijas).           

11.  Piedalīšanās vecāku sapulcēs.           

11. Piedalīšanās skolas pedagoģiskajās sēdēs, atbalsta 

personāla sanāksmēs. 

          

12. Profesionālā pilnveide (semināri, kursi, speciālā 

literatūra). 

          

13. Materiālās bāzes veidošana, pilnveidošana, 

papildināšana. 

          

14. Darba atskaite un analīze.           
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6.4. Speciālā pedagoga darba plāns 
Speciālais pedagogs Dagnija Ivanova 

 

Nr Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 

1. Tikšanās ar atbalsta komandas pārstāvjiem. Mērķu, uzdevumu noskaidrošana. 
           

2. Kovīzijas sanāksmes 
           

3. Bērnu ar speciālajām vajadzībām apzināšana. 

Bērnu ar mācīšanās grūtībām apzināšana. 

           

4. Pirmsskola, 1., 5. klašu adaptācija( skolēnu noverošana mācību stundās). Atbalsts 

klašu audzinātājiem  

           

5. Atbalsts klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem. (stundu novērošana, 

konsultācijas) 

           

6. Individuālās konsultācijas (skolotāji, vecāki)  
           

7. Korekcijas, individuālais, grupu darbs (bērniem ar speciālajām vajadzībām un 

bērniem ar mācīšanās grūtībām) 

           

8. Individuālo plānu izstrāde. (kopā ar skolotājiem un, ja nepieciešams atbalsta 

komandu) 

           

9. Vērtēšana dinamikas kartē 
           

10. Sekot jaunākajām izmaiņām MK notikumos, kuras saistītas ar speciālo izglītību 

vispārizglītojošā skolā 

           

11. Izglītojamo izvērtēšana, gatavošana ped.med. komisijai (pēc nepieciešamības) 
           

12. Dokumentācijas (darba atskaite, analīze, darba plāns, nodarbību saraksts) 

sagatavošana 
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6.5. Psihologa darba plāns 
Psiholoģe Ingūna Rodzeviča 

 

Nr. Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Psiholoģiskā diagnosticēšana individuāli un grupās pēc kl. audz., vecāku un citu 

skolot. 

pieprasījuma: atbalsta pasākumu nodrošināšana valsts pārbaudes darbos un mācību 

procesā skolēniem ar mācīšanās grūtībām, uzvedības traucējumiem; u.c. 

          

2. Individuālais darbs un konsultācijas ar skolēniem speciālās izglītības programmās, 

kā arī ar citiem skolēniem pēc kl. audz./skolotāju, vecāku pieprasījuma. 

          

3. Sadarbība ar skolotājiem un psiholoģiski izglītojošais darbs ar skolēnu vecākiem. 
          

4. Sadarbība ar skolas atbalsta personālu. 
          

5. Klases stundu un mācību stundu apmeklēšana, piedalīšanās, novērošana. 
          

6. Atzinumi izglītojkamiem PMK, vai citām institūcijām, pēc pieprasījuma. 
          

7. Dokumentācijas sakārtošana. 
          

8. Profesionālā pilnveide: metodisko semināru un kursu apmeklēšana, atbilstoši 

piedāvājumam; sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citiem kolēģiem; speciālās 

literatūras studēšana, psihologu supervīzijas. 

          

9. Darba atskaite un analīze. 
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6.6. Profilaktiskās veselības aprūpes darbs 

Medmāsa Santa Lāce 

 

Nr. Veicamie pasākumi 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 

1. Darbs ar dokumentāciju. 
           

1.1 Sakārtot medicīnisko dokumentāciju, bērnu medicīnas kartes, atbilstoši 

sarakstiem pa klasēm  

           

1.2 Sameklēt trūkstošās veidlapas Nr. 063/u, 027/u. 
           

1.3 Savākt ģimenes ārstu izziņas. Apkopot datus par skolēnu veselības stāvokli, 

sadalīt veselības un fiziskās slodzes grupās 

           

1.4 Atzīmēt un ielīmēt ģimenes ārstu izziņas un izrakstus medicīniskajās 

kartēs. 

           

1.5 Saņemot datus no ģimenes ārstiem par veiktajām potēm, atzīmēt tos 

veidlapās Nr.026/u, Nr.063/u. 

           

1.6 Veikt ierakstus bērnu medicīnas kartēs par skolā veiktajām 

profilaktiskajām apskatēm. 

           

1.7 Reģistrēt infekcijas slimības žurnālā (veidl. Nr.060/u.) 
           

1.8 Regulāri veikt ierakstus medicīniskajos dokumentos (ambulatorajā žurnālā, 

pedikulozes un ādas slimību pārbaudes, horniski slimu bērnu uzskaites, 

traumatisma uzskaites, baseina apmeklējuma uzskaites žurnālos). 

           

2. Skolēnu aprūpe 
           

2.1 Apsekot skolēnus uz pedikulozi 
           

2.2 Veikt regulāras apskates pedikulozes invadētiem un kontaktējošiem 

skolēniem. Sniegt informāciju vecākiem eklasē 

           

2.3 Veikt antropometrisko mērījumu pārbaudi 
           

2.4 Apsekot skolēnus uz ādas slimībām un nepieciešamības gadījumā nosūtīt 

pie ārsta. 
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2.5 Infekcijas saslimšanu gadījumos, pēc epidnorādījuma, veikt kontaktējošo 

skolēnu apskates. 

           

3. Sniegt skolēniem un darbiniekiem neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
           

4. Vajadzības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

sazināties ar vecākiem. 

           

5. Veikt medikamentu iegādi skolas medicīnas kabineta vajadzībām. 
           

6. Komplektēt pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņas: pirmsskolas grupiņās, 

pie dežuranta, mājturības, fizikas, ķīmijas un bioloģijas, kabinetā 

           

7. Pārrunas par medicīniskām tēmām ar skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem 

darbiniekiem atbilstoši kādai situācijai. 
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7. SKOLAS PĀRĒJO STRUKTŪRU DARBS 

7.1. Skolēnu pašpārvaldes darba plāns 
Agnese Kalniņa 

 

Nr Tematika 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 

1. Pašpārvaldes sēde 10.         

2. Foto diena 16.         

3. Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas 17.         

4. Pašpārvaldes sēde 17.         

5. Ziedu paklājs „Baltijas ceļam-30” 20.         

6. Jauno Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku iesvētības 20.         

7. Pašpārvaldes sēde 
 

27. 
       

8. Skolotāju diena 
 

04. 
       

9. Smaidu arka 
  

08. 
      

10. Pašpārvaldes sēde 
  

09. 
      

11. Filmu vakars 
   

13. 
     

12. Pašpārvaldes sēde 
   

18. 
     

13. Sniega diena 
    

17. 
    

14. Pašpārvaldes sēde 
    

18. 
    

15. Sportiskais draudzības vakars „Skautbols” 
     7.    

16. Valentīndiena-disko, fotostūrītis 
     

11. 
   

17. Pašpārvaldes sēde 
     

18. 
   

18. Pašpārvaldes sēde 
       

7. 
 

19. „Zvaigžņu” vakars ,,Pop - iela” 
       

24. 
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7.2. Bibliotēkas darba plāns 

Bibliotekāre: Inguna Hokkonena 

 

Nr. Tematika, atbildīgie 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 

1. Darba burtnīcu, mācību grāmatu, metodiskās literatūras iegāde, apstrāde, izsniegšana un savākšana  
         

2. Bibliotēkas krājuma mērķtiecīga plānošana, papildināšana un apstrāde  
         

3. Pirmās klases skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku, tās noteikumiem, ierakstīšana par lasītājiem 
         

4. Periodisko izdevumu parakstīšana 2020.gadam  
         

5. Tematisko izstāžu, veltītu valsts svētkiem, svinamām dienām, veidošana  
         

6. Ar bibliotēkas darbu saistīto kursu, novada bibliotekāru semināru apmeklēšana  
         

7. Konsultāciju sniegšana skolotājiem un skolēniem literatūras izvēlē, interneta resursu izmantošanā 
         

8. Elektroniskā kataloga “Alise” papildināšana, lasītāju reģistrācija  
         

9. Statistiskās atskaites veidošana, kultūrkartes aizpildīšana  
         

10. Tematiskie pasākumi skolēnu lasīšanas veicināšanai  
         

11. Sadarbība ar pagasta bibliotēku, Inčukalna novada bibliotēku  
         

12. Grāmatu labošana un norakstīšana  
         

13. Bibliotēkas telpu noformēšana  
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SKOLAS IEKŠĒJĀS PĀRRAUDZĪBAS GRAFIKS 

 

Nr Kontr.jautājums, atbildīgie 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 
 

1. Tematiskās kārtējās: 
             

1.1. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana 30.            MP 

1.2. Dokumentācijas aizpildes e-klasē kontrole (vietn.)              

1.3. 0, 1., 5.klases skolēnu adaptācijas procesa izvērtējums (AK, audzinātāji)              

1.4. Skolotāju sadarbības grupu izveide un darbība             PPS 

1.5. Skolēnu mācību sasniegumu apkopojums (vietn.)             PPS 

1.6. Valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojums un analīze (vietn.)             PPS 

1.7. Olimpiāžu, konkursu rezultātu apkopojums (vietn.)             PPS 

2. Tematiskās gada 
             

2.1. Darbs ar bērniem ar speciālām vajadzībām (mācību sasniegumu dinamika, 

individuālā darba plāni, atbalsta pasākumi) (AK ) 

 11. 11. 8. 13. 10 14 13 10 10.    

2.2. Jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolā (PII ped.)     17.          

2.3. Stundu vērošana un tās rezultāti (SR un AS stundā, lasītprasmes attīstība) 

(vietn.) 

       17.     PPS 

 

Apzīmējumi: PPS – pedagoģiskās padomes sēde (piedalās visi ped.un medmāsa);  MP – Metodiskā padome; metodisko grupu vadītāji,  AK - atbalsta komanda. 

 

Plāns izstrādāts, piedaloties darba grupai: direktors, vietnieki, metodisko grupu vadītāji, skolēnu atbalsta personāls, bibliotekāre, skolēnu pašpārvalde. 

 

Direktors Kaspars Kiris 


