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Skolas pārējo struktūru darbs 

 

 

Skolēnu Parlamenta 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 

  Skolas reitinga 

izveidošana 



 

katras klases 5.-12.klašu 

starpā 

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 

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 



 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 



 

 

 

Skolēnu Parlamenta Priekšsēdētājs :                                                                                                           M.Maslakovs 

5. Skolas vide 

 

Skolas Debates – 

organizācija, 

vērtēšana 

 

 

Krāsu nedēļa 

 

Valentīn diena 

 

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 


