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1. SKOLAS DARBA PRIORITĀTES, MĒRĶI, UZDEVUMI 

2022./2023. m.g. 
 

 

 

Mērķis 2022./2023.m.g.: 

Kvalitatīva, kompetencēs balstīta, izglītības procesa organizēšana mūsdienīgā, 

labvēlīgā un drošā vidē. 

 

Galvenie uzdevumi: 

1. Organizēt kvalitatīvu izglītības procesu, izvēloties mūsdienīgas izglītošanas 

metodes un formas, sakārtojot skolas vidi un pilnveidojot materiāli tehnisko 

bāzi. 

2. Nodrošināt apstākļus izglītojamo karjeras izaugsmei un harmoniskās 

personības attīstībai. 

3. Veicināt skolēnos patriotismu, veikt pasākumus, lai stiprinātu piederības 

sajūtu savai valstij, koptu valsts un skolas tradīcijas. Iesaistīt skolēnus 

nozīmīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs. 

4. Ievērot vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu. Nodrošināt  

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši skolas apstiprinātajai 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

5. Izglītojamo mācību rezultātu dinamikas analīze un atgriezeniskās saites 

nodrošināšana mācību procesā. 
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2. SKOLAS DARBA VADĪBA 

 

 

2.1. Sanāksmju grafiks 

 
 

Pasākums 

Pasākuma izpildes gaita un termiņi 

Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 

Pedagoģiskā 

padomes 

sēdes 

X       X       X     X     X  

Skolas 

padomes 

sēdes 

 X      X X X X X X X X X  

MK  X  X  X   X  X  

Tehnisko 

darbinieku 

san. 

Pēc nepieciešamības 

Vecāku 

sapulces 

klasēs 

 

Pēc nepieciešamības 

Vecāku 

dienas 

2x mācību gadā 
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2.2. Pedagoģiskās padomes sēdes 

 

Datums 

 

Tēma 

 

Atbildīgā persona 

 

15.08 

 Mācību un audzināšanas darba uzdevumi 2022./2023. 

m.g.;  

 Metodiskās komisijas kārtība 2022./2023.m.g.;  

 Darba plāns 2022./2023.m.g.;  

  Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

2022./2023. m.g.;  

 Viduskolas programmas un satura izmaiņas ;  

 Darba slodzes un klašu audzinātāju apstiprināšana 

2022./2023. m.g.; 

  Jautājumi  

 

 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

 

24.10 

 Brīvlaika skolotāju darba grafiks. 

 Eksāmenu un parbaudes darbu grafiks 2022./2023. 

mācību gadā. Jaunumi. 

 Žurnāla aizpildīšana un darbs ar dokumentāciju. 

 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

 

decembris 

 

 

Mācību sasniegumi 2022./2023.mācību gada 

1.semestrī. 

Brīvlaika skolotāju darba grafiks. 

 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

Klases audzinātāji 

marts 

 

  Izglītojamo iesaistīšana sasniedzamā rezultāta 

noskaidrošanā un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites 

sniegšana katram skolēnam stundas ietvaros.  

  Stundu vērošanas rezultāti un secinājumi. 

 

 

I.Šveca 

A.Filistejeva 
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maijs 

 

Mācību sasniegumi 2022./2023.mācību gada 2.semestrī 

un gadā 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

Klases audzinātāji 

 

2.3 Skolas padomes sēdes 

Datums Tēma Atbildīgā persona 

10.08 Mācību procesa organizācija un norise. 

Darba slodzes un klašu audzinātāju apspriešana 2022./2023. m.g.; 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

26.08 Atbalsta personāla darba plānošana. 

Pagarinātas dienas grupu darba plānošana. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

20.09 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana. 

Skolēnu pašpārvaldes darba organizēšana. 

Metodiskais darbs. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

4.10 Karjeras nedēļas darba organizācija. 

Dažādi darba jautājumi. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

E.Dobrova 

25.10 Gatavošanās skolas akreditācijai. 

Sadarbības ar vecākiem efektivitāte. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

1.11 Patriotiskas nedēļas organizācija. 

Dažādi darba jautājumi. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

I.Kozlovska 

22.11 Skolēnu pašpārvaldes darba plāna apspriešana. 

Dažādi darba jautājumi 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

Skolēnu pašpārvaldes 

pārstāvji 

 

6.12  Konsultāciju diena vecākiem organizēšana. 

Semestra pārbaudes darbu nedēļas organizēšana. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 
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Izglītojamo mācību sasniegumu prognozes. 

Gatavošanās pedagoģiskās padomes sēdei. 

 

27.12 Diagnosticējošo darbu analīze. 

Pirmā semestra skolēnu mācību sasniegumu analīze. 

Žurnāla aizpildīšana. 

Dažādi darba jautājumi. 

MK vadītāji 

A.Filistejeva 

 

4.01 Valsts pārbaudes darbu organizēšana A.Filistejeva 

24.01 3., 6. klašu valsts diagnosticējošo darbu un atbalsta pasākumu 

organizēšana. 

A.Filistejeva 

7.02 Olimpiāžu organizēšana – darbs ar talantīgiem skolēniem. I.Šveca 

A.Filistejeva 

 

21.02 Atbalsts skolēniem. Darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās. 

Dažādi darba jautājumi. 

I.Šveca 

 

7.03 Gatavošanās skolas akreditācijai. 

 

MK vadītāji 

 

21.03 Pagarinātās dienas grupas darba efektivitāte I.Šveca 

A.Filistejeva 

11.04 Skolas un ģimenes sadarbības jaunie aspekti.  

Līdzdalība vecāku dienas organizēšanā- pārrunas ar klases 

audzinātājiem un vecākiem. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 

25.04 Skolas attīstības prioritāšu realizēšana I.Šveca 

A.Filistejeva 

9.05 Skolēnu pašpārvaldes darba efektivitāte . 

Skolas padomes darbs . 

  

I.Šveca 

A.Filistejeva 

MK vadītāji 

 

23.05 Skolas darba plāna izpilde par 2022./2023. mācību gadu. 

Skolas akreditācijas rezultātu izvērtējums. 

I.Šveca 

A.Filistejeva 
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2.4 Iekšējās  kontroles  plāns 2022./2023. m.g. 

 
Nr. Kontroles veids 

 

08. 

 

09. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

01. 

 

02. 

 

03. 

 

04. 

 

05. 

 

06. 

 

Atbildīgais 

1. Mācību procesa 

organizācijas 

kontrole: 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 
Skolas 

medmāsa, 

saimniecības 

daļas vadītājs 

1.1 Kontrole pār sanitāri 

higiēnisko normu, 

ugunsdrošības un darba 

drošības ievērošanu 

1.2 Kontrole pār skolas 

dienas režīma ievērošanu 
 x x x x x x x x x  Dežurējošais 

administrators 
1.3 Kontrole pār skolēnu 

apmeklējumiem  x x x x x x x x x  Klašu 

audzinātāji 
1.4 Kontrole pār darbu ar 

slimojošajiem 

 x x x x x x x x x  Klašu 

audzinātāji 

1.5 Kontrole pār darbu ar 

sekmēs atpalikušajiem 
 x x x x x x x x x x Klašu 

audzinātāji, 

direktors 

2. Kontrole pār 

mācību priekšmetu 

pasniegšanas 

kvalitāti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

MK vadītāji, 

direktors 

2.1 Stundu hospitācija 
 

 

2.2 Mācību priekšmetu 

programmas un tematisko 

plānu pārbaude el. 

žurnālā- mykoobā 

  x       x  Direktors, 

mācību pārzine 

3. 

 

 

 

 

 

3.1 

Kontrole pār 

skolēnu zināšanu, 

prasmju un iemaņu  

kvalitāti 

 

   

 

 

 
x 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
x 

   

 

 

 
x 

  

 

 

 
x 

  

 

 

 
Direktors, 

mācību pārzine 

 
Vērtēšanas kārtības 

ievērošana 

3.2 Mācību sasniegumu 

analīze- pēc dokumentiem 
  x  x   x  x  MK vadītāji, 

mācību pārzine 
3.3 Zināšanu rakstiska 

pārbaude 

(diagnosticējošie darbi, 

kontroldarbi) 

  x  x   x  x  MK vadītāji, 

mācību pārzine 
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4. 

 

Metodisko komisiju 

darba kontrole 

 

 

 

x 

  

 

 

x 

       

 

 

x 

  

 
Direktors, 

mācību pārzine, 

MK vadītāji 
 

4.1 

 

Darba plānu 

apstiprināšana/ 

izpildīšana 

 

4.2 

Kontroldarbu un ieskaišu 

grafika apstiprināšana/ 

izpildīšana 

 x   x   x  x  Direktors, 

mācību pārzine, 

MK vadītāji 
 

4.3 

Pedagogu pašnovērtējums 

par iepriekšējo mācību 

gadu 

 x          Direktors, 

mācību pārzine 

 

5. 

 

 

Skolas 

dokumentācijas 

pārbaude 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

x 

   

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direktors, 

mācību pārzine 
5.1 Elektronisko klašu 

žurnālu pārbaude 

 

5.2 Sekmju kopsavilkumu 

žurnālu pārbaude 
 

    x     x  Direktors, 

mācību pārzine 

5.3 Klašu audzinātāju darba 
plānu apstiprināšana/ 

izpildīšana 

 

 x   x     x  Direktors 

5.4 Skolēnu dienasgrāmatu 

pārbaude 
 x x x x x x x x x  Klašu 

audzinātāji 
6. Kontrole pār 

ārpusklases darbu 

 

   

 

 
x 

  

 

 
x 

   

 

 
x 

  

 

 
x 

  

 
Direktors 

6.1 Klases audzinātāju darba 

kontrole, klases stundu 

apmeklēšana 

 

6.2 Klases audzinātāju 

atskaite par iepriekšējo 

mācību gadu, 

pašnovērtējums 

 x          Direktors 

6.3 Kontrole pār pasākumu 

organizēšanu un gaitu 
  x  x   x  x  MK vadītāji, 

direktors 
7. Kontrole pār 

lēmumu un 

rīkojumu izpildi 
 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 
Direktors, 

dibinātāji 
7.1 Skolas padomes lēmumu 

izpildīšana 

7.2 Pedagoģiskās padomes 

sēžu lēmumu izpildīšana 
  x  x   x  x  Direktors,  

MK vadītāji, 

dibinātāji 
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3.METODISKAIS DARBS 

 
Metodiskā tēma 2022./2023.m.g.: :  

Caurviju prasmju realizēšana mācību darbā. 

Uzdevumi:  

1.Realizēt caurviju prasmes mācību priekšmetu programmās, ievērojot izglītojamo 

vecuma īpatnības, viņu spējas un veselības stakli; 

2. Realizēt un praktiski lietot koplietojuma platformā caurviju prasmju plānošanu;  

3.Sākt veidot pedagogu izstrādāto digitālo materiālu bāzi. 

4. Popularizēt pedagogu labās prakses piemērus un veicināt pieredzes apmaiņu par 

kompetencēs balstīto mācību procesa nodrošināšanu (atklātās stundas, 

meistarklases, semināri, pasākumi  u.tml.). 

 

3.1. Metodiskās komisijas darba plāns 

 

 

Nr. 

Tēma 

 

08. 

 

09. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

01. 

 

02. 

 

03. 

 

04. 

 

05. 

 

1. 

 

1. Metodiskā darba aktualitātes un 

MP darba plānošana, MK 

prioritātes un uzdevumi. 

2. Kompetenču ieviešanas 

pamatprincipi un darba 

organizācija. 

3.MK aktuālie jautājumi. 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

1. Caurviju prasmes to ieviešana 

mācību darbā. 

2. Kontroldarbu un ieskaišu grafika 

apstiprināšana. 

3. MK aktuālie jautājumi. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. Mācību sasniegumu analīze. 

2. Stundu vērošanas veidlapas 

izstrāde. 

     X     
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3. Caurviju prasmes to ieviešana 

mācību darbā. 

4. MK aktuālie jautājumi. 

4. 1. Mācību gada izvērtējums, 

prioritātes jaunajam mācību gadam. 

2. MK aktuālie jautājumi. 

         x 

 

 

 

3.2. Metodiskās tēmas ieviešana 

 

Nr. Tēma 

 

08. 

 

09. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

01. 

 

02. 

 

03. 

 

04. 

 

05. 

 

1. Caurviju prasmju realizēšana 

mācību darbā- teorētisko nostādņu 

apzināšana. 

x x x x x x x x x x 

2. 

 

Pieredzes apmaiņa MK (MK 

vadītāji). 
          

3. Metodiskā nodarbība – pieredzes 

apmaiņa. 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Skolotāju mācīšanās grupu izveide 

ar mērķi gūt savstarpējo pieredzi, 

mācīties vienam no otra, 

iepazīstināt kolēģus ar labās 

prakses piemēriem par 

sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu 

un atgriezeniskās saites sniegšanu 

(audzināšanas pasākumi) . 

  x x x x x x x x 
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3.3. 2022./2023.m.g. MK darba plāni 
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Sākumskolas MK darba plāns 

 

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību saturs 

 

                                                   Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 1.-4. klasēs.       
 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 Vecāku konsultāciju dienas 
(24.10. - 28.10.) 

 Noslēguma  darbu 
izstrādāšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Ievadvērtēšana  23.09. 

 

  Skolēnu sasniegumu  analīze 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

 Olimpiāde latviešu valodā (3.-

4.kl.) – 18.10. – 20.10.  

 

Matem. konkurss „ Tik vai 

cik?” (1.k.) 4.kl.  
 
 

 

Matem. konkurss „ Tik vai 

cik?” (2.k.) 4.kl.  

5. Skolas vide 

 

 

Zinību diena  01.09. 
Tēva diena - Sporta diena  - 09.09. 
(atb. N. Lazorkina,  kl. audzinātājas)  
Ekskursiju diena – 16.09. 
Eiropas valodu diena – 26.09.(atb. MK 
Svešvalodu) 
 

Miķeļdienas tirdziņš – 29.09.(atb. kl. 

audzinātājas) 

Izrāde „Rudens svētki” – 
Izstāde   „ Rudens veltes” 17.10.- 

21.10. 

Starptautiskā skolu bibliotēku 

diena – 24.10.  
(ekskursija uz RCB Imantas 

filiālbibliotēku) 

Labdarības akcija “Uzdāvini 

skolai grāmatu”. 

Lāčplēša diena. 11.11. 

Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena (atb. MK 
Sabiedriskās un pilsoniskās) 
 
Halloween – 31.10.(atb. MK 

Svešvalodu) 
 
 
 
 

Pasākums „Ziemassvētku 
pārsteigums” . 22.12.  
 

Labdarības akcija  

6. Resursi Skolas mācību gada prioritātes,  
Skola 2030 , 

Programmas “Latvijas Skolas 
soma” pasākumu plāns 

  

7. MK sanāksme 

 

Sākumskolas MK prioritātes un uzdevumi. 
Par MK plānu 2022./2023.m.g. - 

aktivitātes,  pasākumi, projekti, 
olimpiādes, izstādes. 

Izglītojamo vērtēšanas kārtības 
aktualizēšanā skolēniem un 

vecākiem skolēnu snieguma 
uzlabošanas veicināšanai. 
MK aktuālie jautājumi.  
MK organizatoriskie jautājumi.  
 

 I semestra rezultātu  analīze. 
II semestra darba plāns. 

MK atbildīgie par savu jomu 
atskaitās par padarīto. 
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Datums: 23.08.2022.   

MK vadītāja: I. Stecko 

 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību saturs                                 Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 1.-4. klasēs.          
 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

    Noslēguma  darbu 

izstrādāšana. 

 Diagnosticējošais darbs 
3.kl. (mazākumtautība.) 
21.02., mutv. d. no 07.01. 

līdz 20.02. 

Diagnosticējošais darbs 

3.kl. (matem.) 27.02. 

Diagnosticējošais darbs 
3.kl.(latv. val.) 05.03. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

    Skolēnu sasniegumu  analīze 
 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Literārais konkurss  
(1.-4.kl.) – 22.01.-23.01. 
 
Sacerējumu konkurss 
krievu, latviešu valodā 

„Mana mīļāka grāmata” 
(3.-4.kl.) – 29.01.-30.01. 

Matem. konkurss „ Tik vai 
cik?” (3.k.) 4.kl. 
  
Angļu valodā nedēļas 
dienas –  13.02. - 17.02.  

(atb. MK Svešvalodu) 
 
Olimpiāde matemātikā 1.- 
4.kl. 21.02.-23.02. 

 

Olimpiāde dzimtā valodā 
1.- 4. kl.    
 

Konkurss viz. mākslā 1.- 
4. kl. 

 
Izteiksmīgās runas 
konkurss.  

Konkurss „lATREIAs 

talanti -2023.” 

   
 
  

 

5. Skolas vide 

 

 Masļenica-Sākumskolas 
pasākums. 

  Ekskursiju diena  
Pasākums „Uz redzēšanos, 
sākumskola!” 

6. Resursi Skolas mācību gada 

prioritātes,  
Skola 2030 , 

Programmas “Latvijas 

Skolas soma”pasākumu 
plāns 

   

7. MK sanāksme 

 

  MK aktuālie jautājumi.  
MK organizatoriskie 
jautājumi.  

 

 Pašvērtējuma ziņojuma 
sagatavošana, 
 informācijas apstrāde, 

skolēnu izaugsmes dinamika,  
darba plānošana. 
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Svešvalodas MK darba plāns 

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību 

saturs 

 

Angļu valodas mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 1.-12. klasēs.          

Atbilstība mērķiem.   

Vienota izpratne par standarta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem par audzināšanas, karjeras un mācību integrētā procesa īstenošanu, 

mācību sasniegumu vērtēšanā. 

 

2. 

Mācīšana 

un 

mācīšanās 

The TEFL org Learn to teach, 

fromteachers 5.09 (Iepazīšanās 

ar A. Filistejevas kursos iegūto 

pieredzi, ievērojot pieredzes 

tālāk nodošanas principu un 

iegūto zināšanu savstarpēju 

apmaiņu, kā arī tās 

popularizēšanu visa mācību 

gada laikā) 

Vecāku konsultāciju 

dienas 

(24.10. - 28.10.) 

Novērotas (hospitētas) un 

analizētas 

stundas, akcentējot 

pašvadītas mācīšanās 

vērtēšanas daudzveidīgas 

metodes 

Noslēguma  darbu izstrādāšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Ievadvērtēšana23.09. 

 

  Skolēnu sasniegumu  analīze 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Teachers’ Day30.09. 

8.-12. skolēni gatavo un vada 

angļu valodas stundas 1.-7. 

klasē pašpārvaldes dienā) 

Konkurss par labāko angļu 

valodas skolotāju starp 8.-12. 

klases skolēniem 

 

Skolas olimpiādes angļu 

valodā:  

15.10.22. – 10., 11. un 

12. klašu skolēniem 

 

 

Valsts olimpiāde angļu 

valodā:  

03.11.22. – valsts 52. 

Olimpiāde angļu valodā, 2 

posms 
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5. Skolas 

vide 

 

 

Zinību diena  01.09. 

 

Eiropas valodu diena (2.-9.kl.) 

– 26.09. 

 

 

Miķeļdienas tirdziņš – 

29.09.(atb. kl. audzinātājas) 

Atbalsts skolēniem- 

Kopt skolēnu komunikatīvo 

prasmi, 

mērķtiecīgi izmantot valodu 

savā 

pašizpausmē, pilnveidot 

publiskās 

runas iemaņas 

Sadarbība ar citu jomu 

(dabaszinību, 

mākslas)skolotājiem 

 

Starptautiskā skolu 

bibliotēku diena – 

24.10.  

( Interaktīvas stundas 

“Let’sread”. Online 

activities) 

 

Skaļās lasīšanas 

sacensība skolā.25.10. 

Atbalsts skolēniem 

Turpināt pilnveidot 

bērnu prasmes izvēlēties 

piemērotu un interesantu 

literatūru skaļai 

lasīšanai, sekmēt interesi 

par lasīšanu. 

 

Labdarības akcija 

“Uzdāvini skolai 

grāmatu angļu 

valodā”. 

Atbalsts skolēniem 

Veicināt skolēnu 

lasīšanu, iesaistot viņus 

jaunāko grāmatu lasīšanā 

un vērtēšanā 

Lāčplēša diena. 11.11. 

 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena (atb. 

MK Sabiedriskās un 

pilsoniskās) 

 

Halloween – 31.10. 

Attīstīt skolēnu radošas 

spējas, rosināt un aktivizēt 

interesi par angļu valodu 

un valodas lietošanu. 

 

 

 

 

Populāru Ziemassvētku dziesmu mācīšanās 

dažādās valodās  

Pasākums „Ziemassvētku pārsteigums” 

.22.12.Atbalsts skolēniem 

Attīstīt skolēnu radošās spējas 

 

 

 

 

 

 

Labdarības akcija  

 



17 
 

 

  

6. Resursi Skolas mācību gada prioritātes,  

Skola 2030  

Programmas “Latvijas 

Skolas soma” pasākumu 

plāns 

  

7. MK 

sanāksme 

 

Svešvalodu MK prioritātes un 

uzdevumi. 

Par MK plānu 2022./2023.m.g. 

- Tematiskā plāna izstrāde, 

aktivitātes,  pasākumi, projekti, 

olimpiādes, izstādes. 

Iepazīšana ar VISC un Skola 

2030 

aktuālo informāciju. 

Kursu, semināru, konferenču 

apmeklējums – pēc 

nepieciešamības  

visa gada laikā. 

Izglītojamo vērtēšanas 

kārtības aktualizēšana 

skolēniem un vecākiem 

skolēnu snieguma 

uzlabošanas 

veicināšanai. 

MK aktuālie jautājumi.  

MK organizatoriskie 

jautājumi. 

 

 I semestra rezultātu  analīze. 

II semestra darba plāns. 

MK atbildīgie par savu jomu atskaitās par 

padarīto. 
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 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību saturs   Angļu valodas mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 1.-12. klasēs.     

 Apkopot valodu jomas Latreia skolas skolotāju audzināšanas darba dažādas labās prakses piemērus 

 Audzināšanas darba  pieredzes aktuālu tendenču apkopošana  

Iepazīstināšana ar atbalsta personāla aktuāliem ieteikumiem un praktisku audzināšanas darba metožu lietojumu 

atgriezeniskās saites veidošanā 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Vecāku konsultāciju dienas 

(02. 01.- 06.01.) 

Skolēni piedalās olimpiādēs. 

Atbalsts skolēniem 

Turpināt veicināt skolēnu interesi par 

angļu valodu un literatūru, turpināt 

veiksmīgi  attīstītpatstāvīgas izzināšanas 

prasmes,piedāvāt iespēju vispusīgi 

pārbaudīt 

un apliecināt savas zināšanas un prasmes 

angļu valodā. 

Skolēni piedalās 

konkursos, 

sacensībās. 

Turpināt  vadīt 

diferencētu darbu 

dažādu mācību 

satura apguves 

līmeņu skolēniem 

gan mācību 

priekšmetu 

stundās, gan 

īstenotoprojektu 

aktivitātēs. 

 

Vecāku 

konsultāciju 

dienas 

(20. 03.- 

25.03.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.klasē 

Centralizētais 

eksāmens: 

Angļu valoda: 

raksta daļa-

24.05.2023. 

mutvārdu daļa-

24.,25.,26.05.2023. 

Vācu valoda: 

Rakstā daļa -

24.05.2023. 
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Skolas olimpiādes angļu valoda:  

Janvārī 2023. – 8. kl. skolēniem 

 

Skolas 

olimpiādes angļu 

valoda:  

Februārī 2023.-

6.-7.kl. 

skolēniem 

 

Skolas 

olimpiādes 

angļu valoda: 

Marta 2023.-4.-

5.kl. skolēniem 

 

 

Skolas 

olimpiādes 

angļu valoda: 

Aprīlī 2023.-

2.3.kl.skolēniem 

Mutvārdu daļa-

24.,25.05.2023. 

Vidusskola 

11.kl.(optimālajā 

līmenī) un 12.kl. 

(augstākajā un/vai 

optimālajā līmenī) 

Centralizēts 

eksāmens. 

Svešvalodā: 

Angļu valoda: 

(optimālais mācību 

satura apguves 

līmenis, kombinēti): 

rakstu dala –

5.06.2023. 

mutvārdu daļa-

5.06,6.06.,7.06.2023. 

Angļu valoda: 

(augstākajās mācību 

satura apguves 

līmenis, kombinēti): 

rakstu daļa–
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5.06.2023. 

mutvārdu daļa-

7.06.,8.06.2023. 

Vācu valoda: 

(optimālais mācību 

satura apguves 

līmenis, kombinēti) 

Rakstu daļa un 

mutvārdu daļa 

8.06.2023. 

Krievu valoda: 

(augstākais mācību 

satura apguves 

līmenis, kombinēti) 

Rakstu daļa un 

mutvārdu dala- 

9.06.2023. 
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3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

Ziemassvētku lasījumi 

(Ziemassvētku stāstu krājums) 

   Novērtēt izglītojamo 

sasniegumus latviešu 

valodas apguvē. 

Skolēnu sasniegumu  

analīze 

 

 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Literārais konkurss  

(1.-4.kl.) – 22.01.-23.01. 

 

Sacerējumu konkurss krievu, latviešu 

valodā, angļu valodā „Mana mīļāka 

grāmata” 

(3.-9.kl.)., vācu valodā–(10.-

12.kl.)29.01.-30.01. 

GroundhogDay 

(7.-12.kl.) 1.02 

Angļu valodā 

nedēļas dienas –  

13.02. - 17.02. 

Dzimtās valodas 

diena-21.02. 

Atbalsts 

skolēniem. 

Organizēšana 

valodas spēles un 

rotaļas, filmas 

noskatīšanos un 

apspriešanu. 

 

Olimpiāde 

dzimtā valodā 

1.- 4. kl.    

 

 

Izteiksmīgās 

runas konkurss.  

 

 

 

Konkurss 

„LATREIAs 

talanti -2023.” 
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Datums: 29.08.2022.   

MK vadītāja: I. Melnikova 

5. Skolas vide 

 

 Pancake Day (1.-

6.kl.) -22.02. 

St.Patrick’s 

Day -17.03. 

 

Easter   

 

Ekskursiju diena  

 

6. Resursi Skolas mācību gada prioritātes,  

Skola 2030 , 

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma” pasākumu 

plāns 

   

7. MK sanāksme 

 

  MK aktuālie 

jautājumi.  

MK 

organizatoriskie 

jautājumi. 

 

 Pašvērtējuma 

ziņojuma 

sagatavošana, 

 informācijas 

apstrāde, skolēnu 

izaugsmes dinamika, 

darba plānošana 

2023./2024.m.g. 
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Sociālās un pilsoniskās mācību jomas MK darba plāns 

 

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību saturs 

 

                                                   Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 4.- 12. klasēs (Skola2030) 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Sastādīt un ievietot 

mācību tematisko plānu 

mykoob e- vidē līdz 

15.09. 

 Ieplānot pārbaudes 

darbu grafiku uz 1 

semestrī mykoob e-vidē 

līdz 20.09. 

 Sastādīt un ievietot 

mācību tematisko 

konsultāciju grafiku 

mykoob e-vidē līdz 

20.09. 

(atb.: MK visi skolotāji) 

 Vecāku 

konsultāciju dienas 

(24.10. - 28.10.) 

 Mācību 

priekšmetos 

materiālu kvalitātes 

novērtēšana – MK 

vadītāja Irina 

Kozlovska – 24.10. 

Turpināt  

tematiskās 

konsultāciju 

grafiku 

sastādīšana un 

mykoob vidē 

ieviešana (SR – 

Sasniedzamie 

rezultāti). 

Turpināt  tematiskās konsultāciju grafiku sastādīšana un 

mykoob vidē ieviešana (SR – Sasniedzamie rezultāti). 

 

 Noslēguma  darbu izstrādāšana. 



24 
 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 Skolēnu iesaiste 

olimpiādēs un 

konkursos (vēsture 

9.kl.,12.kl., ekonomika 

10.-12.kl.). līdz 30.09. 

 Sastādīt mācību 

priekšmetos eksāmenu 

rezultātu par 2020.-

2021. mācību gadā 

analīze un atskaite līdz 

30.09. 

 Izglītojamo sadarbības 

prasmju un pētniecisko 

prasmju attīstīšana - 

organizēt ZPD tēmas 

sarakstu un 

konsultācijas grafiku 

uz1.semestrī līdz 30.09. 

(atb.: MK visi skolotāji) 

Turpināt 

izglītojamo 

sadarbības prasmju 

un pētniecisko 

prasmju attīstīšana - 

organizēt ZPD 

tēmas sarakstu un 

konsultācijas 

grafiku 

uz1.semestrī – 

20.10. 

 

 Darbs ar skolēnu 

motivēšanu 

mācīties, uzlabot 

savas sekmes līdz 

5%, nekā 

iepriekšēja mācību 

gadā. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 Darbs ar skolēnu 

motivēšanu 

mācīties, uzlabot 

savas sekmes līdz 

5%, nekā 

iepriekšēja 

mācību gadā. 

 

 Turpināt 

izglītojamo 

sadarbības 

prasmju un 

pētniecisko 

prasmju attīstīšana 

- organizēt ZPD 

tēmas sarakstu un 

konsultācijas 

grafiku 

uz1.semestrī līdz 

30.11. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 Skolēnu pamudināšana aktivitātes palielināšanai un 

sadarbības prasmju attīstīšana - pasākumi:,,Ziemas svētkus 

un Jauno gadu svinēšana. 

 

2022.-2023.m.g. 1.semestra vērtējumu izlikšana. 

 

 Skolēnu sasniegumu  analīze. 

 

(atb.: MK visi skolotāji) 
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4. Atbalsts 

skolēniem 

 

 Iepazīšanās ar 

projektus Ja Latvia un  

Future Heroes Latvia 

– 09.09. 

 

Ekskursija uz VIZIUM 

centru Ventspilī (8.-

12.kl.) - 16.09. 

 Reģionālais debašu 

turnīrs 5. - 8. klašu 

skolēniem, kurš 

notika Rīgas 22. 

vidusskolā – 08.10. 

 

 Reģionālais debašu 

turnīrs 9. - 12. klašu 

skolēniem, kurš 

notika Rīgas 22. 

vidusskolā – 15.10. 

 

 

FUTURE 

HEROES vadības 

attīstības 

programma  

(10.kl.skolniece 

Jaroslava 

Kozlovska) – 

14.10. 

 

Motīvēt skolēnus 

piedalīties ārpus 

stundas 

pasākumos, 

projektos, 

olimpiādes un 

konkursos, 

piemēram, JA 

Latvia (SMU, Es 

līderis, Finanšu 

pratība nedēla, 

Banku augskolas 

konkursa 

,,Bizness 24” un 

t.t.) 

 

FUTURE 

HEROES vadības 

attīstības 

programma 

10.kl.skolniece 

Jaroslava 

Kozlovska) – 

12.11., 26.11. 

 

 

FUTURE HEROES vadības attīstības programma 

(10.kl.skolniece Jaroslava Kozlovska) – 17.12. 

 

 

 

 

 

Ziemassvētku tirdziņš (1.-12.kl.,12.kl.SMU: Mad Candy 

Lab un LearnBoost) – 22.12. 

 

Galda tenisa turnīrs (5.-12.kl.) - atb.: N.Lazorkina – 05.-

15.12. 

 

Ziemassvētku aploksnes konkurss – atb.: T.Renģe 
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Skolas vēstures, 

kultūras māksla 

un sporta 

olimpiāde (5.-

12.kl.) – 14.11. 

 

Ekskursija uz 

Stūra māju (8.-

9.kl.), atb.: I. 

Kozlovska- 17.11. 

 

5. Skolas vide 

 

 

Zinību diena  01.09. 

 

Tēva diena - Sporta 

diena  - 09.09. 

(atb. N. Lazorkina,  kl. 

audzinātājas) 

  

Ekskursiju diena – 

16.09. 

 

Eiropas valodu diena – 

Izrāde „Rudens 

svētki” – 

Izstāde   „ Rudens 

veltes”- atb.: 

T.Renģe - 17.10.- 

21.10. 

 

Starptautiskā skolu 

bibliotēku diena – 

24.10.  

(ekskursija uz RCB 

Imantas 

Lāčplēša diena.- 

11.11. 

Starppriekšmetu 

konkurss: 

Lāčpleša diena 

(1.-12.kl.)- 

atbildīģie: 

I.Kozlovska, 

T.Renģe, 

N.Lazorkina. 

 

 

Pasākums „Ziemassvētku pārsteigums” - 22.12.  

 

Labdarības akcija  

 

Ziemassvētku tirdziņš (1.-12.kl.)  – 22.12. 
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26.09.(atb. MK 

Svešvalodu) 

 

Miķeļdienas tirdziņš – 

29.09.(atb. kl. 

audzinātājas) 

filiālbibliotēku) 

Labdarības akcija 

“Uzdāvini skolai 

grāmatu”. 

Latvijas 

Republikas 

proklamēšanas 

diena  - svinīga 

līnija (atb. MK 

Sabiedriskās un 

pilsoniskās) – 11.-

17.11. - Vēstures, 

sabiedriskās un 

pilsoniskās 

priekšmetos 

nedēļa. 

 

 

6. Resursi Skolas mācību gada 

prioritātes,  

Skola 2030  

Programmas “Latvijas 

Skolas soma” pasākumu 

plāns, 

interneta resursi: 

skolo.lv, uzdevumi.lv, 

Skola2030 un citi. 

 

Skolas mācību gada 

prioritātes,  

Skola 2030  

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma” pasākumu 

plāns, 

interneta resursi: 

skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skolas mācību 

gada prioritātes, 

Skola 2030  

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma” pasākumu 

plāns 

interneta resursi: 

skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skola2030 un citi. 

Skolas mācību gada prioritātes,  

Skola 2030  

Programmas “Latvijas Skolas soma”pasākumu plāns 

interneta resursi: skolo.lv, uzdevumi.lv, Skola2030 un citi. 
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Skola2030 un citi. 

7. MK sanāksme 

 

 Plānot organizēt 1. MK 

sēde 2022.-2023. 

m.g.1.semestrī – 02.09. 

MK prioritātes un 

uzdevumi. 

Par MK plānu 

2022./2023.m.g. - 

aktivitātes,  pasākumi, 

projekti, olimpiādes, 

izstādes. 

 

Sastādīt mācību stundu 

savstarpējās 

apmeklēšanas plānu 1. 

semestrī. 

Izglītojamo 

vērtēšanas kārtības 

aktualizēšana 

skolēniem un 

vecākiem skolēnu 

snieguma 

uzlabošanas 

veicināšanai. 

 

 

Plānot organizēt 2. 

MK sēde 2022.-

2023. 

m.g.1.semestrī-

25.10. 

Paaugstināt 

pedagoga 

profesionālo 

kvalifikāciju, 

apmeklējot 

kursus, vebinārus 

un seminārus. 

 

 

 

Kopīgi ar 

kolēģiem strādāt 

pie skolas 

metodiskās tēmas 

un MK 

Plānot organizēt 3. MK sēde 2022.-2023. m.g.1.semestrī. 

MK organizatoriskie jautājumi.  

Tematisko plānu, konsultācijas korekcija mykoob e-vidē un 

saplānot 2 semestra darba plānu, MK I semestra rezultātu 

analīze – 28.12.  

Paaugstināt pedagoga profesionālo kvalifikāciju, 

apmeklējot kursus, vebinārus un seminārus. 

 

(atb.: MK visi skolotāji) 
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Kopīgi ar kolēģiem 

strādāt pie skolas 

metodiskās tēmas un 

MK apakštēmas.  

 

Paaugstināt pedagoga 

profesionālo 

kvalifikāciju, 

apmeklējot kursus, 

vebinārus un seminārus. 

 

(atb.: MK visi skolotāji) 

MK aktuālie 

jautājumi.  

MK 

organizatoriskie 

jautājumi.  

Tematisku plānu, 

konsultācijas 

korekcija mykoob 

e-vidē. 

 

Paaugstināt 

pedagoga 

profesionālo 

kvalifikāciju, 

apmeklējot kursus, 

vebinārus un 

seminārus. 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

apakštēmas. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 
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 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību saturs                                 Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā 4. - 12. klasēs (Skola2030).     

 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Veikt tematisko 

plānu, konsultāciju 

grafika korekciju 

un aizpildīt 2. 

semestrim 

pārbaudes darbu 

grafiku MK 

priekšmetos 

mykoob e-vidē līdz 

20.01. 

 

 (atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

Izglītojamo 

sadarbības 

prasmju un 

pētniecisko 

prasmju 

attīstīšana - 

organizēt ZPD 

un SMU 

konsultācijas 

grafiku uz 

2.semestrī 

2022.-2023.m.g. 

- atb.: 

I.Kozlovska 

Vecāku 

konsultāciju 

dienas 

(13.03.-

17.03.) 

 

(atb.: MK 

visi 

skolotāji) 

9.kl. un 12.kl. 

skolēnu 

sagatavošanās 

eksāmenam (vēsture 

un sociālās zinības un 

sociālās zinātnes II), 

atb.:I.Kozlovska. 

Noslēguma  darbu izstrādāšana. 

 

(atb.: MK visi skolotāji) 
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Izglītojamo 

sadarbības prasmju 

un pētniecisko 

prasmju attīstīšana 

- organizēt ZPD 

tēmas sarakstu un 

konsultācijas 

grafiku uz 

2.semestrī 2022.-

2023.m.g.- atb.: 

I.Kozlovska 

 

 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

Sastādīt mācību 

priekšmetos skolas 

un rajonos 

olimpiādes 

rezultātu par 2022.-

2023. m g. 1 

semestra analīze un 

atskaite (vēsture – 

9.kl.,12.kl.) 

atb.:I.Kozlovska 

 

Turpināt  

motivēt 

skolēnus 

piedalīties ārpus 

stundas 

pasākumos, 

projektos, 

olimpiādes, 

ekskursijas un 

konkursos, 

piemēram, JA 

Latvia (SMU, 

Finanšu pratibā 

nedēļa, Banku 

9.kl. un 

12.kl. 

skolēnu 

sagatavošanā

s eksāmenam 

(vēsture un 

sociālās 

zinības un 

sociālās 

zinātnes II), 

atb.: 

I.Kozlovska. 

9.kl. un 12.kl. 

skolēnu 

sagatavošanās 

eksāmenam (vēsture 

un sociālās zinības un 

sociālās zinātnes II), 

atb.: I.Kozlovska. 

9.kl. un 12.kl. skolēnu sagatavošanās eksāmenam 

(vēsture un sociālās zinības un sociālās zinātnes 

II),atb.: I.Kozlovska 

 

Skolēnu sasniegumu  analīze, 

(atb.: MK visi skolotāji) 
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aug skolas 

konkursa  

,,Bizness 24” un 

t.t.). 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Galda tenisa 

sacensības (8.-

12.kl.), 

atb,:N.Lazorkina – 

09.-20.01. 

Rajonas 23. 

ekonomikas 

olimpiāde (10.-

12.kl.), 

atb.:I.Kozlovska – 

23.01. 

Skolas debašu 

turnīrs (5.-12.kl.), 

atb.:I.Kozlovska – 

25.-31.01. 

 

Dalība 

reģionālajās 

debatēs (5.-8.kl. 

skolēnu 

komandas), atb.: 

I.Kozlovska 

Valentīn diena 

- zīmējumu un 

pastkaršu 

izstāde, 

atb.:T.Renģe – 

14.02. 

 

 

 

 

Ja Latvia 

projekti:  

= 1.-4.klases 

konkurss 

Mana 

vārdnīca   

= 5.-9.klases 

konkurss 

Biznesa 

pasakas, 

atb.:I.Kozlov

ska, 

kl.audzinātāji

, latviešu 

valodas 

skolotāji. 

 

Lieldienas - 

zīmējumu un 

pastkaršu izstāde, 

atb.: T.Renģe -  

07.-10.04. 

Darba svētki, Satversmes sapulces sasaukšanas 

diena – stenda noformējums, atb.: I.Kozlovska – 

01.05. 

 

Sacensības ,,Jautrie starti” (1.-3.kl.), atb.: 

N.Lazorkina -  

02.- 03. 

 

Vēsturiskais kahoots, 

veltīts Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai (5.-12.kl.), atb.: I.Kozlovska – 

03.05.  
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01.-13.01.2023. 

Valentīndienas 

telpu 

noformēšanas 

konkurss 

(sadarbībā ar 

valodu mk) 

 

Zinātniskā 

konference: 

12. klases 

skolēnu 

projektu 

darbu 

aizstavēšana 

- ZPD un  

SMU, atb.: 

I.Kozlovska 

- 06.03., 

10.03. 

 

Tautas 

bumba 

sacensības 

(4.-6.kl. 

Skolēni), 

atb.: N. 

Lazorkina - 

06.03.  
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5. Skolas vide 

 

Galda tenisa 

sacensības (8.-

12.kl.), 

atb,:N.Lazorkina – 

09.-20.01. 

 

Rajonas 23. 

ekonomikas 

olimpiāde otrā 

posma tīmekļa 

vietnē 

http://edu.lu.lv 

(10.-12.kl.), 

atb.:I.Kozlovska – 

23.01. 

 

Studenta diena - 

Skolas debašu 

turnīrs (5.-12.kl.), 

atb.:I.Kozlovska – 

25.-31.01.  

 

Masļenica 

 

 Valentīn diena 

- zīmējumu un 

pastkaršu 

izstāde, 

atb.:T.Renģe – 

14.02. 

 

01.-13.01.2023. 

Valentīndienas 

telpu 

noformēšanas 

konkurss 

(sadarbībā ar 

valodu mk) 

01.-

31.03.2023. 

Mācību 

darbu 

izstādes 

klašu telpās 

un gaitenī 

 

3. 20.03.-

31.03.2023. 

Konkurss-

izstāde 

“Ziedi. Atb.: 

T.Renģe 

 

Tautas 

bumba 

sacensības 

(4.-6.kl. 

Skolēni), 

atb.: N. 

Lazorkina - 

06.03.  

Konkurss„lATREIAs 

talanti -2023.” 

 

Lieldienas - 

zīmējumu un 

pastkaršu izstāde, 

atb.: T.Renģe -  

07.-10.04. 

Darba svētki, Satversmes sapulces sasaukšanas 

diena – stenda noformējums, atb.: I.Kozlovska – 

01.05. 

 

Sacensības ,,Jautrie starti” (1.-3.kl.), atb.: 

N.Lazorkina -  

02.- 03. 

 

 

 

 

Vēsturiskais kahoots, 

veltīts Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienai (5.-12.kl.), atb.: I.Kozlovska – 

03.05.  

 

Ekskursiju diena  

 

http://edu.lu.lv/
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6. Resursi 

 

Skolas mācību gada 

prioritātes, Skola 

2030 

 

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma”pasākumu 

plāns, interneta 

resursi: skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skola2030 un citi.  

 

 

Skolas mācību 

gada prioritātes, 

Skola 2030  

 

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma”pasākumu 

plāns, interneta 

resursi: skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skola2030 un 

citi. 

 

 

 

Skolas 

mācību gada 

prioritātes, 

Skola 2030  

Programmas 

“Latvijas 

Skolas 

soma”pasāku

mu plāns, 

interneta 

resursi: 

skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skola2030 

un citi. 

 

 

Skolas mācību gada 

prioritātes, Skola 

2030  

 

Programmas 

“Latvijas Skolas 

soma”pasākumu 

plāns, interneta 

resursi: skolo.lv, 

uzdevumi.lv, 

Skola2030 un citi. 

 

 

Skolas mācību gada prioritātes, Skola 2030  

 

 

Programmas “Latvijas Skolas soma”pasākumu plāns, 

interneta resursi: skolo.lv, uzdevumi.lv, Skola2030 

un citi. 
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7. MK sanāksme 

 

 

Veid koriģēšanu 

MK jomas 

pasākumos 

plānojum. 

 

Sastādīt 1. semestra 

pasākumu pārskatu 

MK katram 

pedagogam. 

 

Sastādīt mācību 

stundu savstarpējās 

apmeklēšanas plānu 

2. semestrī. 

 

Kopīgi ar kolēģiem 

strādāt pie skolas 

metodiskās tēmas 

un MK apakštēmas. 

 

Vadīt atklātas 

mācību stundas un 

 

Kopīgi ar 

kolēģiem strādāt 

pie skolas 

metodiskās 

tēmas un MK 

apakštēmas. 

 

Vadīt atklātas 

mācību stundas 

un dalīties 

profesionālajā 

pieredzē ar 

kolēģiem 

sapulcēs. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

Plānot 

organizēt 4. 

MK sēde 

2022.-2023. 

m.g.2.semest

rī - 13.03. 

 

MK aktuālie 

jautājumi.  

MK 

organizatoris

kie 

jautājumi.  

 

Kopīgi ar 

kolēģiem 

strādāt pie 

skolas 

metodiskās 

tēmas un 

MK 

apakštēmas. 

 

 

Kopīgi ar kolēģiem 

strādāt pie skolas 

metodiskās tēmas un 

MK apakštēmas. 

 

Vadīt atklātas mācību 

stundas un dalīties 

profesionālajā 

pieredzē ar kolēģiem 

sapulcēs. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

Plānot organizēt 5. MK sēde 2022.-2023. 

m.g.2.semestrī-25.05. 

Skolotājas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana, 

 informācijas apstrāde, skolēnu izaugsmes dinamika,  

MK II semestra rezultātu analīze un MK darba 

plānošana 2023./2024.m.g. 

 

Turpināt paaugstināt pedagoga profesionālo 

kvalifikāciju, apmeklējot kursus, vebinārus un 

seminārus. 

 

(atb.: MK visi skolotāji) 



37 
 

 

Datums: 23.08.2022./ korekcija – 04.01.2023. 

MK vadītāja: I.Kozlovska 

 

  

dalīties 

profesionālajā 

pieredzē ar 

kolēģiem sapulcēs. 

 

Turpināt 

paaugstināt 

pedagoga 

profesionālo 

kvalifikāciju, 

apmeklējot kursus, 

vebinārus un 

seminārus. 

 

(atb.: MK visi 

skolotāji) 

 

Vadīt 

atklātas 

mācību 

stundas un 

dalīties 

profesionālaj

ā pieredzē ar 

kolēģiem 

sapulcēs. 

 

(atb.: MK 

visi 

skolotāji) 
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Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju  jomas MK darba plāns 

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību 

saturs 

 

                                                   Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai  

2. Mācīšana 

un mācīšanās 

 Vecāku konsultāciju dienas 

(24.10. - 28.10.) 

 Noslēguma  darbu 

izstrādāšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

 

  Skolēnu sasniegumu  

analīze 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

   

19.10. Projekts „Ķīmija 

blakus” 

(9.kl.) 

 

 

 

 

 

 

2.12. Ķīmijas  projects 

“Es mācos ” (12.kl.un 

8.kl.) 

9.12. Projects ‘’Ķīmija 

virtuvē” (9.kl. un 6.kl.) 

12.12. Projekts 

„Bioloģija un sports” 

(10.kl. un 4.-5. kl.) 
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5. Skolas vide 

  

Ģeogrāfijas nedeļa 

 

 

 

 

 

Datorikas nedeļa 

 

6. Resursi 

 

Noteikumi par valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem. (Rīgā 

2019. gada 3. septembrī ) 

Skola 2030 

   

 

7. MK 

sanāksme 

 

 

MK prioritātes un uzdevumi. 

Par MK plānu 2022./2023.m.g. - 

aktivitātes,  pasākumi, projekti, 

olimpiādes, izstādes. 

 

 

MK aktuālie jautājumi.  

MK organizatoriskie 

jautājumi.  

 

  

I semestra rezultātu  

analīze. 

II semestra darba plāns. 

MK atbildīgie par savu 

jomu atskaitās par 

padarīto. 
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 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību 

saturs 

                               Mācību stundu organizācija atbilstoši  kompetenču pieejai izglītībā           

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

   

10.03. Projekts 

„Bioloģija un sports” 

(10.kl. un 6.-7.kl.) 

 

  

Noslēguma  darbu 

izstrādāšana. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

     

Skolēnu sasniegumu  

analīze 

 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

   

 10.03. Projekts 

„Bioloģija un sports” 

(10.kl. un 6.-7.kl.) 

 

  

 

5. Skolas vide 

 

Matemātikas nedeļa Fizikas nedeļa    
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Datums: 30.08.2022. 

MK vadītāja: M. Buka 

 

6. Resursi 

 

Noteikumi par valsts 

vispārējās vidējās 

izglītības standartu un 

vispārējās vidējās 

izglītības programmu 

paraugiem. (Rīgā 

2019. gada 3. 

septembrī ) 

Skola 2030 

    

 

7. MK 

sanāksme 

 

   

MK aktuālie 

jautājumi.  

MK organizatoriskie 

jautājumi.  

 

  

Pašvērtējuma ziņojuma 

sagatavošana, 

 informācijas apstrāde, 

skolēnu izaugsmes 

dinamika,  

darba plānošana 

2023./2024.m.g. 
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Latviešu valodas jomas MK darba plāns 

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību saturs 

 

Latviešu valodas un literatūras mācību stundu organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā 1.-12. klasēs. 

Vienota izpratne par standarta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem audzināšanas, karjeras un mācību integrētā procesa 

īstenošanā un mācību sasniegumu vērtēšanā. - 1.semestris 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Iepazīšanās ar kolēģu 

vasaras kursos iegūto 

pieredzi, iegūto 

zināšanu savstarpēju 

apmaiņa un 

popularizēšana visa 

mācību gada laikā. 

- 06.09.  

Savstarpēja stundu 

vērošana un 

izvērtēšana, akcentējot 

pašvadītās mācīšanās 

un vērtēšanas 

daudzveidīgās metodes 

- visu mācību gadu 

Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem, pilnveidojot viņu 

pašvadītās mācīšanās 

prasmes mācību procesā un 

aktīvu iesaistīšanos 

ārpusstundu pasākumos 

1.semestra noslēguma 

darbu latviešu valodā 

sagatavošana. 

1.semestra noslēguma ieskaites. 

Izmēģinājuma eksāmens latviešu 

valodā (optimālais līmenis) 12.klasei 

20.12. 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Ievadvērtēšana, 

dagnostika 

1. ceturkšņa mācību 

sasniegumu izvērtēšana 

Piedalīšanās RIIMC 

Latviešu valodas 

1. semestra mācību sasniegumu 

izvērtēšana 
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- 05.09. - 30.09. 

 

 

Skolas latviešu valodas 

olimpiāde 7. - 8.klasei. 

- 18.10. 

 

olimpiādē  

(mazākumtautību 

izglītības programmu) 7.-

8. klasei 01.11.2022.  

Piedalīšanās Rīgas 40.vsk 

6.atklātajā latviešu 

valodas konkursā - 6. 

klasei  

- 12.11. 

- 28.12. 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Skolēnu komunikatīvo 

prasmju pilnveidošana 

mērķtiecīgai valodas 

izmantotošanai savā 

pašizpausmē, publiskās 

runas iemaņu attīstīšana 

Skolēnu radošo spēju 

un pašizpausmes 

prasmju attīstīšana: 

8.-12. klašu skolēnu 

sagatavošana nodarbību 

vadīšanai 1.-7. klasē 

pašpārvaldes dienā 

-  30.09. 

Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem, pilnveidojot viņu 

pašvadītās mācīšanās 

prasmes mācību procesā un 

rosinot aktīvu iesaistīšanos 

ārpusstundu pasākumos - 

olimpiādēs, konkursos u.c. 

pasākumos 

Vecāku konsultāciju dienas;  

Darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās 

grūtībās 

- 24.10. - 28.10. 

 

Skolēnu paradumu un 

prasmes organizēt savu 

darbu sekmīgai mācību 

satura apguvei (pašvadītā 

mācīšanās) attīstīšana. 

 

Vecāku konsultāciju diena 21.12. 
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5. Skolas 

vide 

 

 

Zinību diena 

- 01.09. 

Dzejas dienas Latvijā 

12. - 17.09 

Eiropas valodu diena  

– 26.09. 

Miķeļdienas tradīciju izzināšana un 

tirdziņš  

– 29.09. 

Sadarbība ar citu jomu (valodu, 

sociālo zinību,  dabaszinību, mākslas 

u.c.) skolotājiem 

Labdarības akcija 

“Uzdāvini skolai grāmatu”. 

 

Lāčplēša diena.  

- 11.11. 

Latvijas Republikas 

proklamēšanas diena  

- 17.11 

 

Projekts  “Iepazīsti Vecrīgu” 

8.-12. klasēm 

 

 

Pasākums 

„Ziemassvētku 

pārsteigums” 

.22.12. 

 

Labdarības akcija 

Ziemassvētku 

tirdziņš 

 

6. 

Resursi 

Skola 2030 materiālu; informācijas tehnoloģijas un digitālo mācību resursu krātuvju  izmantošana 

Programmas “Latvijas Skolas soma”piedāvājums 

7. MK 

sanāksme 

 

Latviešu valodas un literatūras MK 

prioritātes un uzdevumi. 

MK plāns 2022./2023.m.g. - tematiskā 

plāna izstrāde, aktivitātes, pasākumi, 

projekti, olimpiādes, izstādes. 

Izglītojamo vērtēšanas kārtības 

aktualizēšana skolēniem un 

vecākiem skolēnu sasniegumu 

uzlabošanas veicināšanai. 

MK organizatoriskie jautājumi. 

Pašvadītā mācīšanās. 

Vērtēšanas metodika. 

Tehnoloģiju iespējas. 

Aktualitātes par valsts 

1.semestra 

rezultātu  

izvērtējums 

2. semestra darba 

plāns. 
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Iepazīšana ar VISC un Skola 2030 

aktuālo informāciju.  

Kursu, semināru, konferenču 

apmeklējums – pēc nepieciešamības 

visa gada laikā. 

 pārbaudes darbiem.  
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 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību 

saturs 

Latviešu valodas un literatūras mācību stundu organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā 1.-12. klasēs. 

Sasniedzamā rezultāta formulēšana katrai mācību stundai. 

- 2.semestris 

 

2. Mācīšana 

un mācīšanās 

 

Pašvadītā mācīšanās. 

Stundu vērošana, 

kopīga vēroto stundu 

analīze 

- 2.semestris 

Skolas olimpiādes 

Latviešu valodā un 

literatūrā : 

8. – 12. kl.skolēniem 

 

Piedalīšanās olimpiādēs 

konkursos, sacensībās. 

Turpināt vadīt 

diferencētu darbu 

dažādu mācību satura 

apguves līmeņu 

skolēniem gan mācību 

priekšmetu stundās, gan 

īstenoto projektu 

aktivitātēs. 

Dzimtās valodas diena-

21.02. 

 

Konsultāciju dienas;  

Darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās 

grūtībās 

20. 03. - 25.03. 

 

Latviešu valodas un 

literatūras nedēļa 

 27.- 31.03. 

2.semestra 

noslēguma darbu 

latviešu valodā 

sagatavošana. 

Gatavošanās valsts 

pārbaudes 

darbiem. 

Centralizētie eksāmeni: 

Latviešu valoda 

9.klasei raksta daļa-

24.05. 

mutvārdu daļa-

24.,25.,26.05. 

Latviešu valoda 

(optimālajā līmenī) 

12.klasei  

 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Pašvadītās mācīšanās 

prasmju pilnveidošana 

mācību procesā  

Latviešu valodas un 

literatūras valsts 49. 

olimpiādes otrais 

2. ceturkšņa mācību 

sasniegumu izvērtēšana 

- 13.03. - 17.03. 

Skolēnu 

iesaistīšana 

ārpusstundu 

pasākumos - 

Izglītojamo 

sasniegumu latviešu 

valodas apguvē 
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 posms, -01.02. 

Diagnosticējošais darbs 

3.klasei 20.-24. 02. 

 

Diagnosticējošais darbs 

6.klasei 27.02. - 03.03. 

olimpiādēs, 

konkursos u.c. 

pasākumos 

izvērtēšana.  

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem, un rosinot 

aktīvu iesaistīšanos 

ārpusstundu pasākumos 

- olimpiādēs, konkursos 

u.c. pasākumos 

Darbs ar skolēniem, 

kuriem ir mācīšanās 

grūtībās; 

diferencēts darbs 

dažādu mācību satura 

apguves līmeņu 

skolēniem gan mācību 

priekšmetu stundās, 

gan īstenoto projektu 

aktivitātēs. 

- visu semestri 

 

Sadarbība ar atbalsta 

personālu - psihologu - 

kā   efektīvāk 

diferencēts darbu 

dažādu mācību satura 

apguves līmeņu 

skolēniem gan mācību 

priekšmetu stundās, gan 

īstenoto projektu 

aktivitātēs. 

 

 

 

 

 

 

Vecāku un skolēnu 

konsultāciju dienas 

20. 03. - 25.03. 

Skolēnu paradumu 

un prasmju 

organizēt savu 

darbu sekmīgai 

mācību satura 

apguvei (pašvadītā 

mācīšanās) 

attīstīšana. 

Skolēnu paradumu un 

prasmju organizēt savu 

darbu sekmīgai mācību 

satura apguvei 

(pašvadītā mācīšanās) 

attīstīšana. 
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Datums: 30.08.2022. 

MK vadītāja: I. Zaķe 

 

 

5. Skolas 

vide 

 

Skolēnu iesaistīšana 

dažādās aktivitātē 

Meteņu tradīciju 

izzināšana -22.02. 

 

Skolēnu iesaistīšana 

dažādās aktivitātē 

Lieldienu 

tradīciju 

izzināšana 

 

Ekskursiju diena 

 

6. Resursi Skola 2030 materiālu; informācijas tehnoloģijas un digitālo mācību resursu krātuvju izmantošana  

Programmas “Latvijas Skolas soma”piedāvājums 

7. MK 

sanāksme 

 

Caurviju prasmes 

valodu jomas 

stundās. 

Formatīvās 

vērtēšanas 

principi. 

MK aktuālie 

jautājumi 

Skolēnu paradumu 

un prasmes 

organizēt savu 

darbu sekmīgai 

mācību satura 

apguvei (pašvadītā 

mācīšanās) 

attīstīšana. 

Latviešu valodas 

nedēļas 

organizēšana.  

 

Savstarpējā 

stundu vērošanā 

gūtās pieredzes 

izvērtēšana, 

akcentējot 

pašvadītās 

mācīšanās un 

vērtēšanas 

daudzveidīgās 

metodes 

 

Pašvērtējuma 

ziņojuma 

sagatavošana, 

skolēnu saniegumu 

izaugsmes 

dinamika,  

darba plānošana 

2023./2024.m.g. 
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4. AUDZINĀŠANAS DARBS 
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4.1. Ārpusklases pasākumu plāns 

I. semestris 

 

Periods Pasākuma nosaukums Laiks Dalībnieki Atbildīgie   

septembris Zinību diena 

Labdarības akcija „Uz skolu bez 

ziediem’ 

1.09 1.-12.kl. AFilistejeva 

I.Šveca 

Ekskursija uz bibliotēku "Imanta" 5.09 3.b kl. I.Stecko 

Studiju prezentācija- Šahs 

 

6.09 1.-4.kl. N.Kovšuns 

Ekskursija uz bibliotēku "Imanta" 

 

7.09 3.a kl. G.Abajeva 

Teātra studijas prezentācija 

 

8.09 1.-9.kl. N.Ivanova 

Rotaļlietu diena sākumskolā 9.09 1.-4.kl. I.Stecko, I.Šveca,  

G.Abajeva 

Tēva diena 

 

12.09 1.-2.kl N.Lazorkina 

I.Šveca, I.Stecko 

Tēva diena 13.09 1.-4.kl. N.Lazorkina 
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I.Šveca, I.Stecko 

Ekskursiju diena 16.09 5.-12.kl. I.Šveca, klašu 

audzīnataji 

Radošais konkurss- izstāde 

 

16.09 1.-3.kl. T.Renģe 

 

 

 

 

Skolas parlamenta vēlēšanu  

nedēļa 

19.09-22.09 5.-12.kl. A.Filistejeva 

Ekskursiju diena 23.09 1.-4.kl. I.Šveca, klašu 

audzīnataji 

Skolas parlamenta prezidenta 

vēlēšanas. 

23.09 5.-12.kl. A.Filistejeva 

Eiropas valodu diena 26.09 1.-12.kl. Priekšmetu skolotāji 

Miķeļdiena- Miķeļdienas tradīcijas 

pasākums 

29.09 1.-5.kl. Latviešu valodu 

skolotāji 

“Līnija. Laukums. Krāsa”- izstāde 19.09-30.09 1.-3.kl. T.Renģe 

Skolotāju diena 30.09 1.-12.kl. Skolas parlaments 

Konkurss par labāko angļu valodas 

skolotāju  

30.09 8.-12.kl. 
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oktobris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktīva stunda bibliotēkā "Imanta" 3.10. 2.b.kl. I.Stecko 

Mācību darbu izstāde “Siltās krāsas- 

lai ir silti”- ainavas 

3.10-31.10. 2.a, 2.b.kl. T.Renģe 

Stunda bibliotēkā "Imanta"  5.10. 2.a.kl. I.Šveca 

Tikšanās ar organizācijas Riga Tech 

Girls pārstāvjiem 

7.10. 10.-12.kl. E.Dobrova 

Labdarības akcija- atbalstā 

Ķekavas Mini Zoo 

7.10. 1.-6.kl. A.Filistejeva 

Reģionālais debašu turnīrs 8.10. 5.-8.kl. I.Kozlovska 

Karjeras dienas 10.10-14.10. 1.-12.kl. E.Dobrova 

klašu audzīnataji 

Profesiju interaktīvā nodarbība 11.10. 8.-9.kl. E.Dobrova 

Tikšanās ar Stokholmas skolu SSE 14.10. 10.-12.kl. E.Dobrova 

Skolas olimpiādes angļu valodā 14.10. 10.-12.kl A.Filistejeva, 

I.Meļnikova, 

N.Stankeviča 

FUTURE HEROES vadības attīstības 

programma  

14.10. 10.kl. I.Kozlovska 

Reģionālais debašu turnīrs 15.10. 9.-12.kl. I.Kozlovska 
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Mācību darbu izstāde 17.10-30.10. 

 

4.kl. T.Renģe 

Olimpiāde latviešu valodā 18.10-20.10. 3.-4,kl. I.Zaķe, D.Perkone, 

I.Krumiņa 

Mācību darbu izstāde “Noskaņa”  

21.10-12.11. 

 

3.a,3.b.kl 

 

T.Renģe 

Profesiju skola 21.10. 8.-9.kl. E.Dobrova 

Rudens svētki 

 

21.10. 1.-4.kl. I.Stecko, I.Šveca,  

G.Abajeva 

Labdarības akcija 

“Uzdāvini skolai grāmatu angļu 

valodā” 

21.10-31.10. 1.-4.kl. I.Krumiņa 

A.Filistejeva, 

I.Meļnikova, 

N.Stankeviča 

Konsultāciju dienas vecākiem un 

skolēniem 

24.10-28.10. 1.-12.kl. Administrācija un  

klašu audzīnataji 

Jauku pārsteigumu svētki 31.10. 1.-12.kl. Skolas parlaments 

Halloween Party 

 

31.10. 1.-6.kl. A.Filistejeva, 

I.Meļnikova, 

N.Stankeviča 
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novembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teātra meistarklase 3.11. 7.-12.kl. A.Filistejeva, 

N.Ivanova 

Līdera nodarbības ar lektoru no TSI 4.11. 10.-12.kl. E.Dobrova 

“Svētku simbols”- izstāde-konkurss 7.11-30.11. 2.-3.kl. T.Renģe 

“Mana pilsēta” izstāde-konkurss 7.11-30.11. 1.kl. T.Renģe 

Vēstures, sabiedriskās un pilsoniskās 

priekšmetos nedēļa 

11.11-14.11. 1.-12.kl. T.Renģe, I.Kozlovska, 

N.Lazorkina 

Projekts "10 izcilas personības vēsturē 

cilvēce, tai skaitā Latvijas vēsturē 

 

11.11-14.11. 8.-11.kl. I.Kozlovska 

Lāčplēša dienas klašu ģerboņi un 

lepnumkoki 

11.11-30.11. 1.-12.kl. T.Renģe 

Lāčplēša diena- starppriekšmetu 

konkurss 

11.11. 1.12.kl. T.Renģe, I.Kozlovska, 

N.Lazorkina 

Education in the USA-lekcīja 12.11 10.-12.kl. E.Dobrova 

“Rīgas torņī” 14.11. 3.-7.kl. T.Renģe 

Kvests- Iepazīties ar Vecrīgu  15.11. 10.12.kl. I.Zadņiprjanaja 

Kas? Kur? Kad?-interaktīva viktorīna 15.11. 1.-2.kl. I.Šveca 
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Kas? Kur? Kad?-interaktīva viktorīna 16.11. 3.-4.kl. I.Šveca 

Ekskursija uz Genocīda upura muzeju 16.11. 8.-9.kl. I.Kozlovska, 

L.Degtarjova 

Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena  - svinīga līnija 

17.11. 1.-12.kl. T.Renģe, I.Kozlovska, 

N.Lazorkina 

Profesiju interaktīvā nodarbība 25.11. 8.-9.kl. E.Dobrova 

Ekskursija uz RISEBA 25.11. 10.-12.kl. E.Dobrova 

Reģionālais debašu turnīrs 26.11. 5.-8.kl. I.Kozlovska 

decembris Ping-ponga turnīrs 1.12.-20.12. 5.-12.kl. N.Lazorkina 

Handbola turnīrs 1.12.-20.12. 5.-9.kl. N.Lazorkina 

Labdarības akcija -Ziemassvētku 

dāvana 

1.12-20.12. 1.-12.kl. I.Šveca 

Planetārijs skolā 6.12. 1.-5.kl. A.Filistejeva 

Nikolausa diena 7.12. 5.-7.kl. V.Evere, L.Rauda 
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Planetārijs skolā 8.12. 6.-12.kl. A.Filistejeva 

Ekskursija uz Swedbanku 14.12 10.-12.kl. E.Dobrova 

Ziemassvētku pasākums- Eglīte 20.12. 1.-4.kl. A.Filistejeva, I.Stecko 

Vecāku diena 21.12. 1.-12.kl. I.Šveca, A.Filistejeva 

Ziemassvētku gadatirgus 

 

22.12. 1.-12.kl. Skolas parlaments, 

I.Kozlovska 

Sekmju reitings- pasākums  22.12. 5.-12.kl. I.Šveca, A.Filistejeva 

 

II. semestrs 

Periods Pasākuma nosaukums Laiks Dalībnieki Atbildīgie   

janvāris 

 

Starptautiskā Paldies diena 11.01 1.-12.kl. Klases audzīnataji 

Veidošanas studijas konkurss 

“Deja” 

10.-27.01. 

 

1.-3.kl. 

 

T.Renģe 

 

Karjeras skola 13.01 8.-9.kl. E.Dobrova 

Vieslekcija “Ekonomika”, AS 

"Luminor banka" 

 

13.01. 

 

10.-12.kl. 

 

E.Dobrova 

Ekskursija uz Latvijas 

Nacionālo  mākslas muzeju 

 

18.01 

 

10.kl. 

 

I.Zadniprjana   
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Karjeras skola 20.01 10.-12.kl. E.Dobrova 

Debašu klubs 25.01 

 

5.-12.kl. 

 

I.Kozlovska 

 

Gleznošanas studijas radošo 

darbu izstāde “Faktūra” 

23.01.-3.02. 

 

 

1.-4.kl. 

 

 

T.Renģe 

 

 

Matemātikas nedēļa 

 

30.01.-3.02. 

 

1.-12.kl. 

 

I.Stecko 

M.Buka 

Grafiskais diktāts 30.01.  1.-5.kl. I.Stecko 

M.Buka 

Prāta vētra- konkurss 30.01 6.-12.kl. I.Stecko 

M.Buka 

 

Matemātikas maratons 31.01 6.-12.kl. I.Stecko 

M.Buka 

Olimpiāde matemātikā 1.02. 1.-5.kl. I.Stecko 

M.Buka 

Izglītojoša spēle „Ko es zinu? 

Ko es protu? ” 

2.01. 

 

1.-5.kl. 

 

I.Stecko 

M.Buka 
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Es varu. Es protu. Es daru.-

konkurss 

2.01. 

 

6.-12.kl. 

 

I.Stecko 

M.Buka 

 

Konkurss „Slavas minūte”- 

kvalifikācijas kārta 

31.01. 1.-9.kl. I.Šveca 

A.Filistejeva 

februāris Ekskursija uz Bankas augstskolu februārī 10.-12.kl. E.Dobrova 

Tikšanās ar skolas absolventiem 

“Mans pieredzes stāsts” 

februārī 

 

10.-12.kl. 

 

E.Dobrova 

 

Konkurss „Slavas minūte”-

fināls 

3.02 1.-9.kl. I.Šveca 

A.Filistejeva 

Prezentācija- Summer School  

SAMIAD 

3.02 5.-12.kl. E.Dobrova 

Ģeogrāfijas  viktorīna 10.02. 8.-9.kl. A.Haritonova 

Valentīna  diena 

 

14.02 

 

1.-12.kl. 

1.-12.kl. 

A.Filistejeva 

I.Meļnikova 

Angļu valodas  nedēļa  13.02-17.02  A.Filistejeva 

I.Meļnikova 

Ekskursija uz Latvijas 

Nacionālo mākslas muzeju 

17.02. 

 

 

3.a., 3.b.kl. 

 

 

T.Renģe 
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Dzimtās valodas diena 

 

21.02. 

 

 

1.-12.kl. Svešvalodu, 

latviešu un krievu 

valodu skolotāji 

 

Meteņi  20.02 1.-12.kl. I.Šveca 

A.Filistejeva 

marts Ekskursija uz Elektrum 

Energoefektivitātes centru / 

programma Dzīvei gatavs 

martā 

 

 

8.-9.kl. 

 

 

E.Dobrova  

 

 

 

Izglītības izstādes “Skola – 

2023” 

3.03. 

 

10.-12.kl. 

 

E.Dobrova 

 

Projekts „Bioloģija un sports” 

 

10.03 6.-7.kl., 10.kl. M.Buka, 

N.Lazorkina 

Konsultāciju dienas vecākiem un 

skolēniem. 

13.03.-

17.03. 

1.-12.kl. Administrācija un  

klašu audzīnataji 

Starptautiskā Teātra diena  27.03. 1.-7.kl. N.Ivanova 

Latviešu valodas un literatūras 

nedēļa 

27.03-

30.03. 

1.-12.kl. I.Zaķe, 

I.Zadniprjanaja, 

I.Krumiņa 
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Konkurss-izstāde “Ziedi” 20.-30.03. 1.-9.kl. T.Renģe 

aprīlis KAA pasākums “Ēnu diena 

2023” 

5.04 

 

10.-12.kl. E.Dobrova 

Lieldienu tirdziņš 6.04 1.-12.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, 

I.Kozlovska 

Zemes diena 21.04. 1.-12.kl. A.Filistejeva 

A.Haritonova 

Ekskursija uz RCB Imantas 

filiālbibliotēku 

aprīlī 1.-4.kl. I.Stecko 

Ģimenes nedēļa 24.-28.04. 1.-7.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

Vecāku diena 26.04. 1.-12.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

maijs Pēdējais zvans 12.05. 1.-12.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

Mātes dienas koncerts 15.05. 1.-6.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 
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audzinātāji 

Ekskursija uz AS “Swedbank” / 

programma Dzīvei gatavs 

maijā 8.-9.kl. E.Dobrova 

Noslēguma pasākums 26.05. 1.-11.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

Ekskursiju diena 29.05. 1.-11.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

Pieņemšana pie direktores  

 

31.05. 5.-12.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva 

 

Konsultāciju dienas vecākiem un 
skolēniem. 

29.05.-2.06. 1.-12.kl. I.Šveca, 

A.Filistejeva, klases 

audzinātāji 

 

Direktora p.i. I.Šveca 
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5. SKOLAS ATBALSTA PERSONĀLA DARBS 2022./2023. MĀCĪBU GADS 
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5.1. Logopēda darba plāns 

Darbu 

virziens 

Darba forma Saturs, pasākumu nosaukums Mērķis Laiks 

 

 

 

Darbs ar 

skolēniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu pārbaude 

o 1.kl.skolēnu veselības izpēte (med.kartes) 

o 1.kl.skolēnu runas un valodas pārbaude 

o Vecāku iztaujāšana 

o Jaunpienākušo skolēnu un 2.-4. kl. skolēnu, kuri 

turpina logopēdiskās nodarbības, runas un 

rakstīšanas iemaņu pārbaude 

Diagnosticēt skolēnu, kuriem ir runas 

un valodas attīstības traucējumi 

  

IX’2022 

(02.- 20.) 

 

 

Dokumentu noformēšana 

 

o Grupu raksturojumu aizpildīšana (runas un 

valodas novērtēšanas ziņojumi) 

o Korekcijas grupas veidošana 

o Nodarbību tematisko plānu sastādīšana 

o Logopēdisko nodarbību saraksta sastādīšana 

o Dokumentācijas sakārtošana 

Plānot un noteikt darbības prioritātes  

IX’2022 

(01.- 20.) 

 

X’2022 

 

Korekcijas darbs 

o Darbs ar skolēniem, kuriem ir valodas traucējumi 

(pēc sastādītiem tem. plānu un grafiku) 

Veikt skolēnu runas un rakstu 

valodas traucējumu korekciju 

Mācību 

gada laikā 
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Darbs ar 

skolotājiem 

 

 

 

Konsultācijas 

 

Pārrunas 

Sadarbība ar klašu audzinātājiem 

o Informācija par skolēnu apsekošanas rezultātiem, 

uzdevumiem un perspektīviem korekcijas 

darbiem 

o Periodiskās atskaites un konsultācijas par bērnu 

runas stāvokli  

 

Iepazīstināt ar īpatnībām valodas 

attīstība 

 

Vienotas runas uzstāšanās 

noteikumiņu izstrāde 

 

Mācību 

gada laikā 

Darbs ar 

vecākiem 

Vecāku sapulce o Uzstāšanās vecāku sapulcē ar tēmu: «Mācību 

grūtības bērniem ar valodas un runas 

traucējumiem» 

Iepazīstināt vecākus par korekcijas 

darbiem, uzdevumiem 

Mācību 

gada laikā 

Konsultācijas 

Individuālā saruna 

o Individuālā saruna ar vecākiem Iepazīstināt vecākus ar skolēnu 

apsekošanas rezultātiem, 

uzdevumiem un perspektīviem 

korekcijas darbiem 

 

Mācību 

gada laikā 

 

 

 

 

MK o Uzstāšanās sākumskolas MK ar tēmu: «Skolēna 

lasīšānas un rakstīšanas kļūdu īpatnības» 

Iepazīstināt skolotājus ar korekcijas 

darbiem, uzdevumiem 

 

XII’2022 

MK o I.semestra rezultātu analīze Izanalizēt darba rezultātus XII’2022 

MK o Gada rezultātu analīze; pašanalīze Izanalizēt darba rezultātus VI’ 2023 
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Metodiskais 

darbs 

 

 

 

 

Kursi 

Semināri 

Lekcijas  

o Kursu, semināru, lekcijas apmēklēšana 

o Pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citām skolām 

Paaugstināt kvalifikāciju Mācību 

gada laikā 

 

Pasākumi 

Pasākumi kabineta aprīkošanai: 

o Mācību-metodisko līdzekļu izgatavošana; 

o Didaktisko un uzskates materiālu iegādāšanās 

 

Uzlabot mācību-metodisko līdzekļu 

bāzi kabinetā 

Brīvlaiki;  

mācību 

gada laikā 

Sociāli-

psiholoģiskais 

darbs 

 

Atbalsta personāla komisija 

(APK) 

 

Atbalsta personāla komisijas sēde 

 Sekmēt skolēnu ar mācīšanās 

grūtībām iekļaušanu izglītības 

procesā 

Pēc 

nepiecieša

mības 

 

Datums: 01.02.23 

Skolotāja logopēde  Inna Mickeviča   
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5.2. Psihologa darba plāns 
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Datums: 1.09.22 

Psihologs: Anna Oļhova 
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6. SKOLAS PĀRĒJO STRUKTŪRU DARBS 
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6.1. Skolēnu pašpārvaldes darba plāns  

 Septembris 

 

Oktobris 

 

Novembris 

 

Decembris 

1. Mācību saturs 

 

                                                    

  

 Aptaujas veikšana 5.-12.klašu 

skolēniem, mācību procesa un 

satura uzlabošanai 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

Pašpārvaldes diena – stundu 

sagatavošana un novadīšana. 

   

3. Skolēnu 

sasniegumi 

Skolēnu ievēlēšana parlamentā – divi 

skolēni no katras klases 5.-12.klašu 

starpā 

  Skolas reitinga izveidošana 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

 Sarunas ar 5.-12. klašu 

skolēniem ar uzvedības 

problēmām 

 

 

 

Sarunas ar 5.-12. klašu 

skolēniem ar uzvedības 

problēmām 

5. Skolas vide 

 

 

Skolotāju dienas organizācija sadarbībā 

ar 12.klases skolēniem un skolotāju 

 I. Melnikovu. 

 Galda tenisa skolas turnīrs. 

Turnīra organizācija, 

novadīšana, sadarbībā ar 

sporta skolotāju N. Lazorkinu 

Ziemassvētku gadatirgus 

 

Konkurss – kreatīvākais 

klases noformējums 
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6. Resursi Interneta resursi    

7. Sanāksmes 19.09.22 – Parlamenta sēde (locekļu 

prezidenta, viceprezidenta ievēlēšana) 

 3.11.22 – parlamenta sēde, 

plānošana 

4.11.22 – Skolas padomes 

sēde kopā ar skolēnu 

pašpārvaldi 

 

20.12.22 – parlametna sēde 

– I.semestra rezultāti, 

II.semestra plānošana 
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 Janvāris 

 

Februāris 

 

Marts Aprīlis Maijs 

 

1. Mācību saturs Aptaujas veikšana 

1.-4..klašu 

skolēniem, mācību 

procesa un satura 

uzlabošanai 

 Aptaujas veikšana 

5.-12.klašu 

skolēniem, mācību 

procesa un satura 

uzlabošanai 

Aptaujas veikšana 1.-

4..klašu skolēniem, 

mācību procesa un 

satura uzlabošanai 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

 

Skolēnu 

sagatavošana skolas 

debatēm  

Skolas avīzes 

izstrādāšana un 

publiskošana 

Skolas avīzes 

izstrādāšana 

Skolas avīzes 

izstrādāšana 

Skolas avīzes izstrādāšana 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

 

Fotogrāfijas 

konkurss – Kā es 

pavadīju savu 

ziemas brīvlaiku 

Skolēnu 

intervija par 

viņu 

sasniegumiem   

Skolas reitinga 

sagatavošana un 

analizēšana 

 Skolas reitinga sagatavošana un analizēšana 

4. Atbalsts 

skolēniem 

 

 

Skolēnu 

sagatavošana skolas 

debatēm - 

konsultācijas 

Sarunas ar 1.-4. 

klašu skolēniem 

ar uzvedības 

problēmām 

Sarunas ar 5.-12. 

klašu skolēniem ar 

uzvedības 

problēmām 

Sarunas ar 1.-4. klašu 

skolēniem ar 

uzvedības problēmām 

  Sarunas ar 5.-12. klašu skolēniem ar 

uzvedības problēmām 
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Datums: 30.09.22 

Skolēnu Parlamenta Prezidents: Mikhail Maslakov 

 

5. Skolas vide 

 

Skolas Debates – 

organizācija, 

vērtēšana 

 

 

Krāsu nedēļa 

 

Valentīndiena 

 

Kreatīvākais 

klases 

noformējums 

Galda spēļu diena 

 

Sporta diena 

 

Starptautiskā 

sieviešu diena 

1.aprīlis – joku diena, 

diena bez skolas 

somām 

 

Pidžamas diena 

 

 

6. Resursi 

Interneta resursi. Debašu kluba materiāli.  

7. Sanāksmes 22.01.23 – 

parlamenta sēde – 

II.semestra plāni 

 Parlamenta sēde Parlamenta sēde Parlamenta sēde – gada rezultāti 
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