
Atskaite par audzināšanas darbu 2019./2020. mācību gadā

Atbalsts skolēniem personības veidošanā tika nodrošināts visā
pedagoģiskajā procesā (gan mācību stundās, gan ārpusstundu darbā),
iesaistoties un savstarpēji sadarbojoties skolēniem, pedagogiem, atbalsta
personālam, vecākiem.

Klašu audzinātāji, uzsākot mācību gadu un izvirzot mērķi un uzdevumus,

savās audzināšanas programmās ietvēra 2019./2020. m.g. audzināšanas

darba prioritātes: patriotisms un pilsoniskā audzināšana, pozitīvas uzvedības

veicināšana, izglītojamo līderības prasmes.

Lai sekmētu skolēnu patriotismu un attīstītu pilsoniskās prasmes RPAC
izglītojamie kopā ar skolotājiem iesaistījās dažādos pasākumos. 1.-9. klašu
skolēni izglītojamie piedalījās akcijā „Labo darbu nedēļa 2019” un apciemoja
veco ļaužu pansionāta iedzīvotājus, dāvinot viņiem saldumus un našķus,
pārtiku pilsētas dzīvnieku patversmes iemītniekiem, piedalījās Latvijas vides
izglītības un otrreizējo izejvielu ( makulatūra un plastmasas pudeles)
vākšanas kampaņā “Tīrai Latvijai”. Pozitīva uzvedība tika veicināta,
darbojoties ALAAS konkursā „Sāc ar sevi”, sporta dienā “Mācos darot” u.c.
Savas līderības prasmes skolēni attīstīja, organizējot dažādus pasākumus un
piedaloties tajos, piemēram, Dzejas dienām veltītājā pēcpusdienā, Lāčplēša
dienā – stiprinieku dienā „Skolas stiprinieks”, eksperimentu pēcpusdienā
dabas zinībās 5.-6.klasēm par tēmu ,,Vielas, to fizikālās un ķīmiskās
pārvērtības".

Jaunsardzes nodarbībās atkāroti likts uzsvars uz LR vēsturi, brīvības

cīņām. Jaunsargu kopas aktivitātes (brīvības cīnītāju atceres pasākumi , Lāpu

gājiens Lāčplēša dienā, 18. Novembra pasākums, dažādi sporta pasākumi

u.c.) veicina patriotismu un atbildību par savu rīcību, kā rezultātā tiek attīstīta

interese par Latvijas valsts svētku vēsturisko izcelsmi, skolēni zina Latvijas

valsts svētkus. Prot cieņpilni izturēties pret valsts simboliem. Apzinās Brīvības

cīņu nozīmīgumu dažādos vēstures posmos, prot godināt kritušos cīnītājus un

viņu piemiņu



Speciālās un profesionālās izglītības mācību jomas izglītojamie

piedalījās sporta aktivitātēs rudens Sporta dienā un sporta svētkos “Zaķu

sacensības”. Skolēni devās ārpus skolas, lai iepazītu senču dzīvesziņu

Andrupenes muzejā, lai piedalītos pasākumā pilsētas bērnu bibliotēkā “Par ko

man var pastāstīt grāmata”, lai apmeklētu augļu koku saimniecību “Ķirši”

Lendžu pagastā. Daudzi pasākumi notika sadarbībā ar vecākiem: Rudens

svētku pasākums, “Māmiņu profesijas” - Māmiņu dienas pasākums kopā ar

māmiņām, “Sveika, vasara!” - mācību gada noslēguma pasākums.

Pirmskolas izglītojamie veidoja radošos darbus un rādīja tos rudens

velšu izstādē pastaigu laukumos “Rudentiņš bagāts vīrs…”, izstādē

“Skaistākais Mārtiņdienas gailītis”. Grupiņās tika organizēti jautrie brīži, kas

veltīti Zinību dienai, Mārtiņdienai, Ziemassvētkiem, Meteņiem, Valentīndienai,

Lieldienām. Iestādes darbinieku rādīja leļļu teātri bērniem - “Lielā vārpa”

grupām “Laumas bērni” un “Saulīte”; “Druzja poznajutsja v bede” grupām

“Bitīte” un “Brīnumu pasaule”.

Secinājumi:

✔ atsevišķi pasākumi un plānotās ekskursijas tika atceltas

Covid-19   ierobežojumu dēļ;

✔ audzināšanas darbā vispusīgi un pēctecīgi ir iekļautas tēmas, kas

veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru,

sabiedrību un valsti, audzinot būt par krietniem, godprātīgiem un

atbildīgiem cilvēkiem.

Uzdevumi 2020./2021. mācību gadam:

✔ pilnveidot dažādus sadarbības modeļus (pedagogi - skolēni –

vecāki) un informāciju tehnoloģiju izmantošanu iespējamā

attālinātā izglītības procesā;

✔ attīstīt skolēnu pašpārvaldes darbu.




