
Atskaite par audzināšanas darbu 2020./2021. mācību gadu

Mācību un audzināšanas darba pamatā ir Rēzeknes pamatskolas - attīstības

centra pedagoģiskā kolektīva radoša, vienota atbildīga darbība, izglītojamo vecāku

atbalsts, pedagoģiskā kolektīva sadarbība ar dažādām valsts, pašvaldības iestādēm

un sabiedriskajām organizācijām. Darbs tika plānots un mērķtiecīgi īstenots,

nodrošinot izglītojamo garīgo un fizisko attīstību un personības vispusīgu

veidošanos.

Mācību gada sākumā klašu audzinātāji, izvirzot mērķi un uzdevumus, savās

programmās ietvēra 2020./21.m.g. audzināšanas darba prioritātes: atbalsts karjerai,

tradīciju saglabāšana, veselība un cilvēkdrošība. Mācību gada noslēgumā

audzinātāji veica pašvērtējumu un dalījās ar pieredzēto, izteica ierosinājumus,

kādas tēmas vajadzētu aktualizēt nākamajā mācību gadā.

Audzinātāji kopā ar izglītojamajiem aktīvi iesaistījās dažādos pasākumus.

Pirmsskolā mācību gads iesākās ar mūzikas un grupu pedagogu

organizētajiem Zinību dienas jautriem brīžiem grupās "Bērnudārzā jāiet man", Tēva

dienai veltītu pasākumu “Dāvana tētim”, rudens darbu izstādēm. Bērnudārza bērni

visa gada garumā piedalījās daudzveidīgos pasākumos: spēlēja leļļu teātri, kopā ar

skolotājiem noformēja grupu telpas, svinēja Mārtiņdienu, Latvijas dzimšanas dienu,

Ziemassvētkus, rīkoja radošo darbu izstādes, sporta spēles u.c.

IP 21015911 mācību jomas izglītojamie gatavoja apsveikumus Tēva dienai,

rotājumus Ziemassvētkiem, piedalījās dažādās meistardarbnīcās ("Griežam un

žāvējam ābolus", "Ziemassvētku rotājumi", “Tautisko ornamentu un seno latvju

zīmju meistardarbnīcas”). Izglītojamajiem notika dažādas sporta aktivitātes skolas

pagalmā un sportlaukumā. Skolēni piedalījās ārpusskolas pasākumos, piemēram,

Latgales kultūrvēstures muzejā apmeklēja gleznu izstāde, apmeklēja Kaunatas

pagasta bišu muižu “Medu foļvarka” u.c.

1.-9. klašu skolēni un profesionālās pprogrammas izglītojamie piederības izjūtu

valstij stiprināja, veidojot video sveicienu “Es mīlu Latviju”, piedaloties darbnīcā

“Mans karodziņš Latvijai”, neklātienes ceļojumā pa Latviju u.c. Februāra sākumā,



darbojoties projektu nedēļā “Veselīgs dzīvesveids”, skolēni apzinājās, kā apkārtējā

vide ietekmē cilvēka veselību, cik liela nozīme ir dienas režīmam, personīgās

higiēnas ievērošanai. Mācību gada garumā izglītojamie izmantoja “Latvijas skolas

soma” iespējas. Gan klātienes, gan virtuāli tika apmeklētas teātra un cirka iztādes,

virtuālās ekskursijas muzejā. Skolēniem bija iespēja iepazīt arī daudzas profesijas:

biškopis, ciemojoties z/s “Kotiņi”, podnieks, apmeklējot muzejpedagoģisko

nodarbību “Māla pikuča piedzīvojumi”, ģitārists, apmeklējot J. Bērziņa vadīto

nodarbību u.c.

Galvenie secinājumi :

1. Mācību un audzināšanas procesā pilnveidota izglītojamo izpratne par

vērtībām, tikumiem un kopīgos pasākumos stiprināta piederības izjūta skolai,

pilsētai, valstij;

2. Organizēti karjeras izglītības īstenošanai nepieciešamie informatīvie

pasākumi;

3. Daļēji attālināta mācību procesa apstākļos RPAC darbojās profesionāla

vadības, atbalsta komanda un pedagogi, kas ar savu profesionalitāti veicināja

izglītojamo izpratni pilnveidot prasmes (konfliktu risināšana, kritiskās domāšana,

emociju pārvaldīšana, paradumu iedzīvināšana), kā rezultātā uzlabojās skolēnu

sociālās prasmes;

4. Aktīvi tika izmantotas Kultūras ministrijas programmas ’’Latvijas

skolas soma”’  piedāvātās aktivitātes;

5. Attīstot izglītojamo atbildību par dabas un apkārtējas vides aizsardzību

un ilgtspēju darboties vides izglītības programmās, jaunāko klašu grupas

piedalījās ‘’Piens un augļi skolai” konkursā, visas klases turpināja piedalīties

SIA “ALAAS”’ sadarbībā ar AS ’’Zaļais punkts”’ organizētajos otrreizējo materiālu

vākšanas konkursos.

6. Daļēji attālinātajā mācību procesā tika attīstīta prasme izmantot

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Plānotie pasākumi RPAC izglītojamajiem un pedagogiem 2020./2021.māc.g.:

http://riac.lv/wp-content/uploads/2022/01/pasakumu-plans-20-21-1.pdf

http://riac.lv/wp-content/uploads/2022/01/pasakumu-plans-20-21-1.pdf



