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 Mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, ņemot vērā spēkā esošo aktuālo normatīvo regulējumu, var tikt mainīta zemāk minēto pasākumu norises 

forma vai tie var tikt atcelti. 

 

RĒZEKNES PAMATSKOLAS - ATTĪSTĪBAS CENTRA 

METODISKĀS PADOMES (MP) 

DARBA PLĀNS 

2021./2022.mācību gads 

 

Skolas metodiskā tēma: Skolēns, kas vada savu mācīšanos un sarunājas par to. 

Mērķis - nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu un kompetenču pieejā balstītu izglītības satura realizēšanu, efektivizējot mācīšanas un 

mācīšanās pamatiezīmes. 

Izvirzāmie rezultāti: 

       1. Pilnveidots efektīvas mācīšanas un mācīšanās modeli, balstoties uz jēdzieniem “daudzveidība” un “var izdarīt”. 

2. Nodrošināts sistemātiskas izglītošanas, korekcijas un atbalsta procesi, dodot iespēju izglītojamajiem gūt labus sasniegumus vispārējā attīstībā, palielinot 

iekļaušanos sabiedrībā. 

3. Veicināta sadarbību starp pedagogiem, izglītojot pedagogus darba vidē jaunā mācību satura un pieejas īstenošanai.  

 

Darbības virzieni Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Metodiskā padomes 

sanāksmes 

Izvirzīto MP uzdevumu aktualizēšana un to realizēšanas iespējas. Mācību 

priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izvēle 2021./2022.m.g.  
augusts, 

septembris 

R.ZommereA.Deksne 
I.Saule 

Uzsvari izglītības programmu īstenošanā - skolas normu, vērtību, tradīciju, 
noteikumu īstenošana, attieksmes pret valsts simboliem, patriotismu, lojalitāti 

Latvijai veidošana. 

augusts,  

septembris 

R.ZommereA.Deksne 
I.Saule 

Lietpratības pieejā balstīta mācību satura un pieejas ieviešana un realizācija 

pirmsskolā un 1.,2., 4.,5., un 7.,8. klasēs, pielāgojot programmu 
 

visu mācību gadu 

A.Deksne 

I.Saule 



izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. (Joma “Mācīšana un mācīšanās”). Mācību jomu koordinatori 

Mācīšanās rezultātu plānošana, uzraudzīšana un novērtēšana. visu mācību gadu R.Zommere 
Mācību jomu koordinatori 

Diferenciācija, individualizācija, personalizācija (Joma “Atbalsts 
izglītojamajiem”).  

oktobris, 

marts 

Skolas psihologi 
Internāta skolotāji 

Mācību priekšmetu skolotāji 

A.Deksne 

Karjeras izglītības iespēju veicināšana skolēna personības izaugsmē. Visu mācību gadu A.Augustovs, I.Pabērza 

Mācīšanās skolotāju grupās, akcentējot savstarpējo mācīšanos - apzinot un 

popularizējot labās prakses piemērus mūsdienīgas lietpratības izglītībai.  
Oktobris - aprīlis I.Saule 

A.Deksne 

Metodiķi 
Mācību jomu koordinatori 

Jaunā mācību satura un pieejas kontekstā sistemātiska pedagogu 
iepazīstināšana ar aktuālo informāciju, kura saistās ar atbalsta organizāciju 

skolēniem. 

Septembris - maijs I.Saule 
A.Deksne 

A.Viļuma 

1.semestra metodiskā darba izvērtējums par izvirzīto uzdevumu realizācijas 

gaitu un korekciju veikšana pēc nepieciešamības. 
decembris I.Saule 

A.Deksne 

2. semestra metodiskā darba izvērtējums par izvirzīto uzdevumu realizācijas 

gaitu un turpmākās darbības noteikšana. 
jūnijs Skolas vadības komanda 

Mācību priekšmetu skolotāji un 

internāta skolotāji 

Pedagogu pašizglītošanās, izzinot un pētot jaunāko metodisko, pedagoģisko un 

psiholoģisko literatūru, apzinot un popularizējot labās prakses piemērus 

mūsdienīgas lietpratības izglītībai. 
 

Mācību stundu vērošana savas vai dažādu MJ ietvaros. 

Visu mācību gadu 

 

 

 

01.10.2021.- 30.04.2022. 

Priekšmetu skolotāji, logopēdi 

Projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” e-mācības, konferences un 

vebināri 
Atbilstoši projekta 

noteiktajiem laikiem un 

vietām. 

Skolas vadība un mācību jomu 

koordinatori, priekšmetu skolotāji 

Savstarpējā pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņa 

Konsultatīvais atbalsts pedagogiem darbā ar individuālo plāno izveidi 

izglītojamiem, kurus jānovēro dinamikā vai pēc medicīniski pedagoģiskās 
komisijas ieteikuma. 

 

Jauno pedagogu mērķtiecīga iesaistīšana darbam skolā – mentordarbība, jaunu 

skolotāju pievēršana profesionālai darbībai skolā. 

Mācību gada laikā I.Saule 

A.Deksne 
 

 

Skolotājs 

pedagoģiskās prakses vadītājs 

Konferences, semināri Uz skolēna ar speciālām vajadzībām mācīšanos virzīta efektīva stunda un 

efektīvi mājasdarbi. 
Mācību gada laikā Mācību priekšmetu skolotāji un 

internāta skolotāji. 

http://i.pa/


Konsultācijas Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, piedaloties konferencēs, kursos, 

semināros un savstarpēji komunicējot. Informēšana un iesaistīšana. 
Mācību gada laikā I.Saule 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

internāta skolotāji. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai 

Veiksmīgas sadarbības nosacījumu virknes – lojalitāti, uzticēšanos, 

komunikāciju, dinamisku spraigumu, atbalstu ieviešana tolerantai vai iecietīgai 

attieksmei vienam pret otru. 

Mācību gada laikā Mācību priekšmetu skolotāji un 

internāta skolotāji 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, piedaloties konferencēs, kursos, 

semināros un savstarpēji komunicējot. 
Mācību gada laikā Mācību priekšmetu skolotāji un 

internāta skolotāji 

 

Dabaszinību un tehnoloģiju metodiskās jomas darbības plānojums  

Izvirzāmie rezultāti:    

1. Ar daudzveidīgām darba metodēm pilnveidots mācīšanas un mācīšanās modeli    

2. Visos jomas mācību priekšmetos īstenots jaunais mācību saturs 7., 8. klasēs   

3. Aktīvu dalība ,,Kompetenču pieeja mācību saturā" konferencēs un vebināros   

4. Atbalstīti, ieinteresēti skolēni, kuri domā radoši,  pašvadīti savā mācību procesā   

Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas 

sanāksmes 

1. Mācību programmu realizācija 2021./2022.m.g., jauno programmu realizācija 

5.,7.,8.klasēs. Nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde izglītības satura apguvei.  

14.09.2021. Rēzeknes 

pamatskola-AC, Dabaszinību 

kabinets  

A.Kudure 

2. Skolēnu mācību sasniegumu izvērtējums 2021./2022.m.g I semestrī, jauno mācību 

programmu apguves rezultāti 5.,7. un 8.klasēs 3.Lietpratības pieejā balstīta mācību 
satura realizācija 2021./2022.m.g. II semestrī, realizējot jaunās mācību programmas 5.,7. 

un 8.klasēs. Efektīva mācību līdzekļu izmantošana, savstarpējā sadarbība 4.Mācību 

sasniegumu rezultātu analīze 2021./2022.m.g.II semestrī 

17.12.2021. Rēzeknes 

pamatskola-AC dabaszinību 
kabinets 19.01.2022. Rēzeknes 

pamatskola-AC 27.05.2022. 

Rēzeknes pamatskola-AC 

A.Kudure 

Savstarpējā 

pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa 

1.Zināšanu nostiprināšanas stunda 2. Kā šuj izstrādājumus ar šujmašīnām 3. Mana 

ģimene 4. Saules sistēmas uzbūve . Mācību stundu vērošana un analīze pēc savstarpējas 

vienošanās 

14.09.2021. 21.09.2021. 

21.09.2021. 29.09.2021. 

06.10.2021. 01.-02-
30.04.2022. 

L.Sosnare I.Višķere 

K.Balodis A.Kudure 

A.Kudure 

Atklātās stundas 1. Vitamīni- 5.-9.klašu skolēniem 2. 2.Eksperimentēsim kopā! 3. Atkritumi un to 
apsaimniekošana -projekta prezentācija 5.klase 4. Cilvēks un mūsdienu tehnploģijas 

9.klase 5.,,Ja es daru, tad es varu!" 7.-9.klašu skolēni 

24.09.2021. Rēzeknes 
pamatskola-AC aktu zāle 

30.11.2021. Rēzeknes 

pamatskola-AC aktu zāle 
09.03.2022. Dabaszinību 

kabinets 04.2022. Informātikas 

kabinets 04.2022. skolas aktu 

A.Kudure L.Sosnare 
L.Poiša 



zāle 

Konferences Pēc piedāvājuma Visu mācību gadu Priekšmetu skolotāji 

Konsultācijas Pēc katra mācību priekšmeta skolotāja norādītā laika skolas individuālo konsultāciju 

grafikā 

Visu mācību gadu A.Deksne, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai 

Atbalsts izglītojamiem pēc individuāli izvēlētas tēmas, atbilstoši skolēna zināšanām, 

prasmēm un interesēm 

Pēc nepieciešamības, visu 

mācību gadu 

Visi jomas mācību 

priekšmetu skolotāji 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi matemātikā un dabaszinātnēs ,,Diferencēšanā 
mācību procesā" Pēc piedāvājuma 

12.12.-18.12.2021. Visu 
mācību semestri 

L.Sosnare A.Kudure 

 

Sākumskolas metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis: Realizēt kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. 

Izvirzāmie rezultāti:  

1. Skolēnus plāno savu darbu pa soļiem. 

 

   

2. Nodrošināti izglītošanas, korekcijas un atbalsta pasākumi, dodot iespēju izglītojamajiem gūt labus sasniegumus atbilstoši katra spējām .     

3. Skolotāji aktīvi sadarbojas jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā. 

    Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas 

sanāksmes 

2021./2022.m.g. darba plānošana, aktualitātes Jaunie mācību standarti, mācību programmas, 

vērtēšana. 

22.09.2021, 220.kab I. Augustova 

2021./2022.m.g.1. semestra darba izvērtējums. 28.12.2021, 220.kab  

2021./2022.m.g.2. semestra darba izvērtējums. maijs, 220.kab I. Augustova 

Savstarpējā pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņa 

Pedagogu pašizglītošanās, pētot un izzinot jaunāko metodisko un pedagoģisko literatūru, 
apmeklējot piedāvātos kursus, daloties savā pieredzē mācību stundu organizēšanā. 

Visu mācību gadu I. Augustova, 
sākumskolas skolotāji 

Atklātās stundas Mācību stundu vērošana un analīze pēc savstarpējās vienošanās. 1.sem ieplānots I.Augustovai 
vērot I. Bogdanovu- novembrī, D.Kindzulei vērot D.Vasiļjevu- decembris, E. Utāne vērot T. 

Vabali - 9.12. 2021., I. Treikale vērot E. Utāni - 2.12.2021., T. Vabale vērot I. Treikali - 

10.11.2021, I. Zadvinskai vērot L. Začu 8.11.2021. 

Visu mācību gadu sākumskolas skolotāji 

Konferences Atbilstoši piedāvājumam Visu mācību gadu I. Augustova, 

sākumskolas skolotāji 

Konsultācijas Sniegtas konsultācijas citu skolu pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem/aizbildņiem. Visu mācību gadu sākumskolas skolotāji 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

Izstrādāt atbalsta materiālus, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu spējas, 

grūtības, talantus un arī intereses. Uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus 

Visu mācību gadu sākumskolas skolotāji 



attīstībai atbilstoši veselības stāvoklim 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, piedaloties konferencēs, vebināros, kursos, 
semināros un savstarpēji komunicējot. 

Visu mācību gadu I. Augustova, 
sākumskolas skolotāji 

 

Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis:nodrošināt kvalitatīvu un kompetenču pieejā balstītu izglītības satura realizēšanu Humanitārās, pilsoniskās un kultūrizglītības jomas mācību priekšmetos. 

Izvirzāmie rezultāti: 

1. Nodrošināts jēgpilns mācību process. 

2.Veikti izglītošanas, korekcijas un atbalsta pasākumi, sekmēta izglītojamo sasniegumu vispārējā attīstība un iekļaušanās sabiedrībā. 

   3. Veicināta sadarbību starp pedagogiem.  

 

Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas sanāksmes Mācību jomas darbības plānojums 2021./2022. m.g.; aktualitātes. 20.09.2021. 258.kab. A. Sidarāne 

Mācību programmu apstiprināšana; programmā sasniedzamie kvalitatīvie un kvantitatīvie 
rezultāti. 27.09.2021. 258.kab. A. Sidarāne 

Mācību rezultātu plānošana, uzraudzīšana, novērtēšana. 23.02.2022. 258.kab. 
A. Sidarāne, A. 
Deksne 

Mācību sasniedzamo rezultātu, dinamikas izvērtējums un uzdevumi nākamajam mācību 
gadam. 08.06.2022. 258.kab. 

A. Sidarāne 

Savstarpējā pedagoģiskās 

pieredzes apmaiņa 
A. Poļaka - mentors jaunajam skolotājam P.Lelim speciālistam angļu valodas mācību stundās  Visu mācību gadu A.Poļaka 

Savstarpējā mācību stundu vērošana, atbilstoši mācību priekšmetu programmām 1.semestris 
Mācību priekšmetu 

skolotāji 

Atklātās stundas A.Sidarāne , latviešu valoda  - „Ko es darīšu pēc 9.klases beigām?”; A.Vorobjova teātra 

māksla – „Runa. Mutvārdu runas ētika” L.Kasatkina, mūzika „Neprātīgs vēlējums. Raimonds 
Pauls” 

Visu mācību gadu Mācību priekšmetu 
skolotāji 

Konferences Latvijas logopēdu asociācijas tiešsaistes seminārs "Aktuālie jautājumi logopēdijā" 08.10. A. Korošenko 

Konsultācijas 

Speciālā un iekļaujošā  izglītība Visu mācību gadu 

Logopēdi, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai 

Tēmas tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamo individuālajām prasmēm un zināšanām. Visu mācību gadu 
Logopēdi, mācību 

priekšmetu skolotāji 

Pedagogu profesionālā Pēc nepieciešamības Visu mācību gadu Logopēdi, mācību 



pilnveide priekšmetu skolotāji 

 

IP 21015811/21015821 metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu, profesionāli izmantojot dažādas mācību metodes 

Izvirzāmie rezultāti:   

    1. Skolēni iesaistās savas mācību darbības plānošanā, izmantojot dažādas mācību organizācijas formas.  

2. Nodrošināta sistemātiska izglītošana, korekcija un atbalsta procesi, palielinot iekļaušanos sabiedrībā. 

3. Skolotāji izprot un nodrošina savstarpējo sadarbību. 

  Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas 

sanāksmes Mācību priekšmetu programmu un mācību līdzekļu izvēle Augusts,206.kab. 
D.Kindzule, jomas 
skolotāji 

Mācību jomas plāna izstrāde. Vērtēšanas uzsvaru maiņa- izglītojamo zināšanu un prasmju 
vērtēšanas kritēriji skolēniem ar GAT un RPAC vērtēšanas kārtība. Septembris; 206.kab. 

D.Kindzule, jomas 
skolotāji 

1.semestra mācību darba izvērtējums Decembris; 206.kab. 
D.Kindzule, jomas 
skolotāji 

2.semestra mācību darba izvērtējums, turpmākās darbības Maijs ; 206.kab. 
D.Kindzule, jomas 
skolotāji 

Savstarpējā 

pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa 

Starpdisciplinārās stundas, pedagogu pašizglītošanās, pētot un izzinot jaunāko metodisko un 

pedagoģisko literatūru, apmeklējot piedāvātos kursus, daloties savā pieredzē ar kolēģiem. Visu mācību gadu 

D.Kindzule, jomas 

skolotāji 

Atklātās stundas 

Mācību stundu vērošana un analīze pēc savstarpējās vienošanās. 

1.10.2021.-

30.04.2022. 

D.Kindzule, jomas 

skolotāji 

Konferences 

Atbilstoši piedāvājumam Visu mācību gadu 

D.Kindzule, jomas 

skolotāji 

Konsultācijas 
Citu skolu, PII pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem/ aizbildņiem Visu mācību gadu 

D.Kindzule, jomas 
skolotāji 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai 

Tēmas tiek izvēlētas atbilstoši izglītojamo individuālajām prasmēm un zināšanām, veselības 

stāvoklim. Visu mācību gadu 

D.Kindzule, jomas 

skolotāji 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, piedaloties konferencēs, kursos, semināros un 

savstarpēji komunicējot. Visu mācību gadu 

D.Kindzule, jomas 

skolotāji 

 



Pirmsskolas metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis: Pilnvērtīga satura, pieejas un mācību procesa realizācija ar pašvadītās mācīšanās palīdzību.  

Izvirzāmie rezultāti: 

• bērns atšķir emocijas un nosaka to cēloņus,  

• mācās pārvaldīt savu uzvedību, 

 • ievēro dienas kārtību, spēj pagaidīt, spēj paveikt darbību līdz galam,  

• patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas, mācās izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību,  

• lai īstenotu ieceri, darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības,  

• mācās paveikt uzticēto pienākumu,  

• lepojas ar saviem sasniegumiem,  

• neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās,  

• novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu; 

 

Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas 

sanāksmes 

Darba plāna uz 2021./2022. m.g. akceptēšana. 07.09.2021. izgl. metodiķe 

I.Pabērza 

Pedagoģiski - metodiskā darba atskaite par 2021./2022. m.g. I pusgadu. Pieredzes apmaiņas 

rotaļnodarbību analīze. 

06.01.2022. izgl. metodiķe 

I.Pabērza 

pedagoģiski - metodiskā darba atskaite par 2021./2022. m.g. II pusgadu. Pedagogu pašvērtējumi. 

Bērnu izaugsme, zināšanu un prasmju analīze par doto mācību gadu. 

30.05.2022. izgl. metodiķe 

I.Pabērza 

Savstarpējā 

pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa 

Savstarpējā pieredzes apmaiņa rotaļnodarbībās, semināros, pastaigu vadīšanā, sporta pasākumos, 
pasākumu vadīšanā atbilstoši programmas prasībām, ievērojot bērnu individuālās spējas un attīstības 

līmeni. Piemēram, Lielais ķirbja pīrāgs – eko projekta noslēgums grupā “Brīnumu pasaule” 

(prezentācija) – pieredzes apmaiņas rotaļnodarbība - caurviju prasmes tehnoloģiju, dabaszinību un 
valodas jomās. 

Visu mācību gadu Visi pedagogi 

Atklātās stundas Efektīva izglītības programmas īstenošana ar caurviju prasmēm eksperimentālā darbībā ar ūdeni - 

pieredzes apmaiņas rotaļnodarbības grupā "Laumas bērni". Iepazīšanās ar globusu – rotaļnodarbības 
par mūsu planētu – Zemi (pašvadītā mācīšanās) grupā "Saulīte". Caurviju prasmes pieredzes 

apmaiņas rotaļnodarbībā dabaszinātņu un kultūras izpratnes jomās “Eksperimenti ar ūdeni” grupā 

“Lāsītes” . Pieredzes apmaiņas rotaļnodarbības par doto mēneša tēmu "Mājas mīluļi" (bērnu 
zināšanu apkopojums par doto tēmu pēc programmas prasībām) .  

visu mācību gadu  visi pedagogi 

Konferences Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide, piedaloties konferencēs, kursos, semināros. visu mācību gadu   

Konsultācijas Individuālā attīstības plāna rakstīšana. septembris, oktobris Izgl. metodiķe 

A.Viļuma 

Atbalsts izglītojamo Individuālās mācību pieejas attīstīšana, tādējādi uzlabojot bērnu mācību sasniegumus un visu mācību gadu  Visi pedagogi 



individuālo kompetenču 

attīstībai 

kompetences. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālā izglītībā ārvalstu metodikas 

ieviešanā. Pirmsskolas bērnu vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu 

veicināšanai ieviest jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individuālās nodarbības, 
individuālās nodarbības pie speciālistiem, projektu nedēļas padziļinātai tematiskās vielas apguvei, 

eko projekti savas veselības stiprināšanai, u.c.). 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Profesionālā pilnveide bērnu audzināšanā. Pedagogu profesionālā pilnveide ārvalstu metodikas 

ieviešanā.  

visu mācību gadu  Visi pedagogi 

Sporta skolotājai paaugstināt savu kvalifikāciju. visu mācību gadu  Sporta skolotājas 

 

 

IP 21015911/21015921 metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis:ir nodrošināt skolēnam iespēju apgūt pamatprasmes atbilstoši viņa veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, nodrošinot attīstības traucējuma 

korekciju un kompensēšanu vai nodrošinot veselības saglabāšanu, lai skolēns varētu iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu personību. 

Izvirzāmie rezultāti:   

  1. Veicināta skolēnu izaugsme, plānojot un ieviešot mācību saturu, pilnveidojot sadarbību starp skolotājiem, atbalsta 

personālu un izglītojamo vecākiem. 

    

2. Uzlabota izglītojamo individuālo sasniegumu uzskaite un attīstības novērtēšana, pilnveidojot dinamikas kartes un individuālos izglītības plānus. 

3. Sistematizēta metodisko mācību materiālu bāze. 

4. Turpināta pedagogu tālākizglītība atbilstoši darba specifikai. 

 

Darbības virziens Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību jomas 

sanāksmes 

Mācību un audzināšanas darba organizēšana jaunajā mācību gadā. 08.09. B.Ribakova 

Pedag. konsīlijs par izglītojamo IIP, sasniegumiem un attīstības dinamiku. 22.10 A.Deksne, visi skol. 

Tālākizglītības pasākumos gūtās profesionālās atziņas. 15.12. Visi skol. 

Skolēna novērošanas kritēriji, izpētes rezultātu pielietojums IPP izstrādē. 05.01 B.Ribakova 

Mācību gada rezultātu izvērtēšana. 18.05. Jomas skolotāji. 

Savstarpējā 

pedagoģiskās pieredzes 

apmaiņa 

Saskaņā ar plānu . B. Ribakova vēro V. Škrjabas vadīto mācību stundu, O. Makejeva - B. 
Ribakova, I. Bogdanova - A. Sidarāne, I. Mediss - I.Augustova,,B. Ribakovas vad. stundu vēroja 

O. Makejeva, I. Mediss - L. Kasatkina, I. Bogdanovas - I. Augustova, O. Makejevas -A. 

Veļčinska. 

visu semestri. B.Ribakova 

Atklātās stundas Atbilstoši plānam. visu mācību gadu Visi skolotāji. 



Konferences Regulāra piedalīšanās tematiskajos vebināros visu mācību gadu  

Konsultācijas Atbilstoši pieprasījumam citu skolu pedagogiem un izgl. vecākiem. visu mācību gadu Visi skolotāji. 

Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai 

IIP rūpīga izstrāde, sasniegumu analīze un SR atbilstoša pilnveide. Visu mācību gadu. Visi skolotāji. 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide 

Piedalīšanās spec. izgl. kursos, konferencēs, semināros, vebināros. Regulāra iepazīšanās 

ar jaunāko metodisko literatūru. 

Visu mācību gadu. B. Ribakova. Visi 

skolotāji. 

 

Internāta skolotāju, veselības un fiziskās aktivitātes metodiskās jomas darbības plānojums  

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu un kompetenču pieejā balstītu izglītības satura realizēšanu, efektivizējot mācīšanas un 

mācīšanās pamatiezīmes. 

Izvirzāmie rezultāti: 

1. Balstoties uz jēdzieniem "tikumi" un "vērtības", "ieradumi" un "pašvadīta mācīšanās", pilnveidots mācīšanās modelis 

2. Nodrošināti korekcijas un atbalsta procesi, dodot iespēju izglītojamajiem pilnvērtīgi iekļauties mūsdienu sabiedrībā 

3. Veicināta sadarbība: motivēti bērni un jaunieši uz saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

Darbības 

virziens 

Tēmas Laiks, vieta Atbildīgais 

Mācību 

jomas 

sanāksmes 

Jomas darbības plānojums 2021./2022. m.g. 1.pusg.; aktualitātes. 06.09.2021./06.01.22. A. Liepiņa 

Jomas mērķa un uzdevumu aktualizēšana un to sasniegšanas plānojums;aktualitātes. 22.09.2021. A. Liepiņa, I. Saule 

Mācīšanās prasmju izvērtēšana; ieteikumi un priekšlikumi sekmīgai realizācijai. 15.12.2021. A. Liepiņa, S. 

Jablonska 

Jomas mērķa un uzdevumu 1. pusgada darba rezultātu analīze, turpināt pie skolas izvirzītajiem 

mērķiem un uzdevumiem. 

06.02.22. A. Liepiņa, I. Saule 

Skolēna sekmīga socializācija skolas vidē un sabiedrībā 2.sem. I. Ivanova 

Savstarpējā 

pedagoģiskās 

pieredzes 

apmaiņa 

Regulāra jaunākās profesionālās pieredzes savstarpējā apmaiņa 1.sem.  A. Liepiņa un klašu 

audzinātāji 

Regulāra ikdienas informācijas apmaiņa audzināšanas jautājumos. 2. sem. A. Liepiņa un klašu 

audzinātāji 



Atklātās 

stundas 

Savstarpējā pieredzes apmaiņa audzināšanas stundās vai radošajos pasākumos: "Tikums-jēdziena 

izpratne. Situāciju analīze","Tikumu-atbildība, drosme, godīgums,- pilnveidošana tūrisma pulciņa 

nodarbībās", "Dažādu jūtu izpausmes veidi". 

1.se./2.sem. I. Ivanova, M. 

Kudurs, K. Sjatkina 

Konferences "Speciālā izglītība:labās prakses piemēri" Februāris Klašu audzinātāji 

Konsultācijas Atbalsts izglītojamajam. Individuālās konsultācijas ar vecākiem. visu mācību gadu (pēc 

nepieciešamības) 

Atbalsta personāls, 

priekšmetu 

skolotāji, logopēds, 

klašu audzinātāji 

Atbalsts 

izglītojamo 

individuālo 

kompetenču 

attīstībai 

"Tikumiskās audzināšanas vērtību: cieņas, atbildības, sadarbības, atbalsta procesa pilnveidošana" visu mācību gadu klašu audzinātāji 

Motivēt bērnus un jauniešus uz saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. visu mācību gadu klašu audzinātāji 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 

Individuāla pedagogu tālākizglītība."Baumas, aprunāšana, intrigas" - vebinārs. Tiešsaistes kurss 

"Profesionālā izdegšana pedagoģiskajā praksē". 

22.09.2021./09.02.-

10.02.22. 

Klašu audzinātāji 

 

 

Metodiskās padomes vadītāja: direktora vietniece metodiskajā darbā                                                                                                                                              Ilona Saule 


