Iestādes darba prioritātes:

•
•
•
•
•

Izglītības programmas īstenošanā iesaistīto vienotās izpratnes veicināšana par izglītības programmas mērķiem un to sasniedzamajiem rezultātiem.
Iestādes organizācijas kultūras visaptverošā ietvara izveide, ietverot vienlīdzības un iekļaušanas aspektus izglītībā, veidojot sistēmu iekļaujošas mācību vides nodrošināšanai, vienlīdzīgas attieksmes ieviešanai un izglītojamā izaugsmes nodrošināšanai neatkarīgi no sociālekonomiskajiem apstākļiem u.c. aspektiem.
Izglītības iestādes atbalsta sniegšana izglītojamiem, pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nodrošinot izglītības procesa diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.
Izglītības iestādes personāla un izglītojamo labizjūtas veicināšana, novēršot fiziskas un emocionālās drošības riskus.
Izglītības procesa iesaistīto pušu sadarbības veicināšana izglītības iestādes efektīvai mērķu sasniegšanai.

Darba plāns tiks aktualizēts un papildināts mācību gada laikā.
Septembris

Oktobris

Pielikums Rīgas 96. vidusskolas 2022. gada 2. septembra rīkojumam Nr. VS96-22-29-rs
“Par skolas darba plāna apstiprināšanu 2022./2023. mācību gadam”
Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Metodiskā darbība,
pedagoģiskās sēdes un
sanāksmes pie izglītības
iestādes vadības

Administratīva sēde – darba plāna
saskaņošana;
Skolotāju seminārs – “Mācību
priekšmetu programmu veidošana
lietprasmju izglītības procesā”
.

Izglītojamo mācību sasniegumu
starpvērtējums un nesekmības cēloņu
preventīvie pasākumi.
Administratīva sēde – Darba plāna
korekcijas.
Administratīva sēde – 1. 5. klašu
adaptācija.

Izglītības iestādes komandas
saliedēšanas pasākums.
Semestra vērtējumu izlikšana;
Atskaites par 1. semestra rezultātiem
Administratīva sēde – 1. semestra
izvērtējums
Administratīva sēde – Darba plāna
korekcijas

VPD un CE grafika apstiprināšana;
Metodiskās padomes sēde – 1.
semestra rezultātu analīze;
Administratīva sēde – 1., 5., 10. klašu
adaptācija, veiksmes un problēmu
apzināšana.
Administratīva sēde – darba plāna 2.
semestrim apspriešana

Metodiskā diena – “Lietprasmju
attīstība izglītības procesā”,
savstarpējais stundu apmeklējums.

Pagarinātas dienas grupu
komplektēšana;
Fakultatīvu grupu komplektēšana;
Interešu izglītības grupu
komplektēšana;
Jauno pedagogu stundu
hospitācija;
Tarifikācijas apstiprināšana.
Evakuācijas mācības.
Klases žurnālu pārbaude.

Klases žurnālu pārbaude.
Pagarināto dienas grupu monitorings.
Stundu hospitācija jaunajiem
pedagogiem.
Klases audzinātāju darba plāni.

Konsultāciju grafika pārbaude.
Klases žurnālu pārbaude.

Klases žurnālu pārbaude.

Stundu hospitācija.
Klašu audzinātāju darba plāni.

Dienasgrāmatu pārbaude
sākumskolā. Klases stundu
hospitācija.

Zinību diena
Klases audzināšanas plāna izveide
Miķeļdienas pasākums
Ekskursijas

Skolotāju diena
Gatavošanās skolas 30 gadu jubilejai

Lačplēša diena
Latvijas Republikas proklamēšanas
diena
Gatavošanās skolas 30 gadu jubilejai
Lekcijas par Satversmi – 9. klasēm

Ziemassvētku pasākumi
Adventes vainaga iedegšana

Sākumskolā Z-s koncerts

Meteņi
Žetonu vakars

Klašu tiesisko pārstāvju sapulces.
29.09. - Tikšanās ar nākamo 1.
klašu izglītojamo tiesiskajiem
pārstāvjiem.

Izglītības iestādes atbalsta komanda
– Konsultatīvais centrs

Izglītības iestādes bibliotēka

Karjeras atbalsta
pasākumi

Sadarbība ar
izglītojamo tiesiskajiem
pārstāvjiem

Audzināšanas darbs un
ārpusklases darbs

Mācību priekšmetu programmu
plānošana.
Izglītības iestādes darba plāna
apstiprināšana.
Administratīva sēde –Izglītības
iestādes darba plāna korekcijas un
aktualitātes .
Metodiskās padomes sēde –
izglītības iestādes stratēģija;

Izglītības iestādes darbības
kontrole un pārraudzība

Brīvlaiks

1. Kad sports ir daļa no dzīves.
Iedvesmojoši stāsti par spēku un
izturību.
3. Tautsaimniekam, politiķim,
Latvijas Valsts prezidentam (19361940)
Kārlim Ulmanim -145
(1877-1942)
1.Mācību grāmatu
izsniegšana.
2.Atgādinājumi par mācību
grāmatu un darba burtnīcu
lietošanas noteikumiem un to
izpildes pārbaudē.
1.Zinību
diena.
2.Olimpiskā diena.
3.” Sporta mēnesis”-izaicinājums
skriešanas un staigašanas
aktivitātes.
4. Eiropas Valodu diena
* APK darba plāna uz
2022./2023.m.g. projektēšana un
apstiprināšana
* APK darba plāna uz
2022./2023.m.g.sastadišas
attālinātai mācībai sastādīšanā
I.sem.
( pēc nepieciešamības )
*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē
un attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem

Izglītības iestādes padomes sēde.

PS – pagarinātā mācību gada
rezultāti.
Pedagogu darba pašvērtējums.
Klašu audzinātāju darba
pašvērtējums.
Metodisko jomu darba izvērtējums.

Fakultatīvu nodarbību monitorings.
Klases žurnālu pārbaude.

Stundu hospitācija.

Klases žurnālu pārbaude.

Klases žurnālu pārbaude.

Lieldienas

Gada balva
4. klašu svinīgais pasākums
Pēdējais zvans

Izlaidumi – 9. un 12. kl.

Individuālās konsultācijas. Atvērto
durvju dienas – mācību iestādēs.

Individuālās konsultācijas. Atvērto
durvju dienas – mācību iestādēs.

Individuālās konsultācijas. Atvērto
durvju dienas – mācību iestādēs.

1.„ Izglītība rītdienai” – pasākuma
SKOLA2023
materiālu izstāde.
2.Neparastās profesijas
1.Mācību grāmatu lietošanas
noteikumu ievērošanas pārbaude 5.9.klasēs.
2.Pasākuma-izstādes SKOLA 2022
apmeklēšana.
3. Pasākums “Ar teātri var daudz ko
pateikt pasaulei”

1. “Lieldienas – saulaino dienu
vēstnesis” -bibliotēkā tematiskā
izstāde
2. Grāmatu izstāde ar aktivitāti – “ Esi
detektīvs”

1. „Manai mātei - apsveikums” –
izstāde
2. Laba grāmata vasarai
1.Mācību grāmatu nodošana.
2. Mācību grāmatu fonda
papildināšana.
1. Darba svētki
2. Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas gadadiena.
3. Mātes diena.
4. .” Lasi un laimē”- konkursa
apbalvošana

Karjeras pasākumi plānoti tekošā
mēneša ietvaros

Individuālās konsultācijas. Atvērto
durvju dienas – mācību iestādēs.

1.Jauno grāmatu dienas.
2.” Lasi un laimē”- konkurss 3.-7. klašu
skolēniem

1. Pirms 100 gadiem stājas spēkā LR
Satversme (1922)
2. Zviedru rakstniecei
Astrīdai Lindgrēnei – 115
(1907-2002) 1.Mācību grāmatu
lietošanas noteikumu ievērošanas
pārbaude 1.-4.klasēs.
2.Mācību grāmatu lietošanas
noteikumu ievērošanas pārbaude 10.12.klasēs.1. Lāčplēša diena.
2. Latvijas Republikas Neatkarības
proklamēšanas diena.

1.Rakstniekam, literatūrzinātniekam,
kritiķim
Andrejam Upītim -145
(1877-1970)
2.Rakstniecei, esejistei
Zentai Mauriņai – 125
(1897-1978)
3.“Ziemassvētku tradīcijas Eiropā”
1.Pasūtījumu noformēšana
nepieciešamajai metodiskajai
literatūrai un mācību grāmatām
jaunajam mācību gadam.
2. Grāmatu remonts.
3. Daiļliteratūras fonda
papildināšana.1. Ziemassvētki.
2.Jaungada svētki.
3. Galda spēļu maratons

1.„Aizraujoša dzīve ar grāmatu” –
pirmā iepazīšanās ar bibliotēku
pirmklasniekiem.
2.Top-100 grāmatas, kuras katram
noteikti jāizlasa.

*Konsultāciju sniegšanā izglītojamiem,
vecākiem( klātienē un attālināti),
skolotājiem pēc pieprasījuma un
sadarbība ārpus iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem no
Ukrainas ( klātienē un attālināti )
*3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte priekš
VPD
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts

*APK darba plāna uz
2022./2023.m.g.sastadišas attālinātai
mācībai sastādīšanā II.sem. ( pēc
nepieciešamības )
*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē un
attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem
no Ukrainas ( klātienē un
attālināti )

*Konsultāciju sniegšanā izglītojamiem,
vecākiem( klātienē un attālināti),
skolotājiem pēc pieprasījuma un
sadarbība ārpus iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem no
Ukrainas ( klātienē un attālināti )
*3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte priekš
VPD
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts

Administratīva sēde – par gatavību
CE.
Instruktāžas eksāmenu vadītājiem,
novērotajiem, vērtētajiem.
Atzīmju izlikšana 9. un 12. klašu
izglītojamiem.

Tiesisko pārstāvju diena – tikšanās ar
priekšmetu skolotājiem.

Individuālās karjeras konsultācijas.
Karjeras pasākumi plānoti tekošā
mēneša ietvaros “Studenta kurpēs”
24.10 – 04.11.

*Konsultāciju sniegšanā izglītojamiem,
vecākiem( klātienē un attālināti),
skolotājiem pēc pieprasījuma un
sadarbība ārpus iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem no Ukrainas
( klātienē un attālināti )
*3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte priekš
VPD
* Analizēt informāciju par izglītojamiem
, kam ir grūtības mācības , darba
plānošana atbalstam

Administratīvā sēde – darba plāna
korekcija
Administratīvā sēde – Aktuālie
jautājumi.

Sapulces 3., 6., 9. klašu izglītojamo
tiesiskajiem pārstāvjiem.

17.10 – 21.10. Karjeras nedēļa
“Uzņēmējspējas”
10.10. – 10.-12.kl “Visas iespējas”
“Studenta kurpēs”
24.10-04.11 – Uzņēmējspējas –
integrēšana mācību saturā
Swedbank – Finanšu laboratorijas
apmēklējums

1.Mācību grāmatu lietošanas
noteikumu ievērošanas pārbaude 5.9.klasēs.
2.Praktiskas nodarbības grāmatu sīkajā
remontā un apvākošanā.
1. Skolotāju diena.
2.” Lasi un laimē”- konkurss 3.-7. klašu
skolēniem (lasi un raksti recenziju)

Administratīva sēde – Projektu
nedēļas darba plāna izveide un
apstiprināšana;
Metodiskās padome sēde –
gatavošanas projektu nedēļai.

Izglītojamo mācību sasniegumu
starpvērtējums;
Administratīva sēde – Projektu
nedēļas izvērtējums;
Administratīva sēde – VPD rezultātu
analīze, VPD grafika apspriešana.

1. „Vinnijs Pūks pulcina draugus” –
pirmklasnieku uzņemšana skolas
bibliotēkas lasītāju pulkā (bibliotekas
stundas)
1.Starptautiska pasaku diena
2. Viktorīna- Supergudri fakti, kas
jāzina, pirms paliek 14. (7.kl)

1. “Drošāks internets sākas ar tevi!”
2. Citāti, aforismi par mīlestību
1.Novecojušo krājuma norakstīšanā.
2. Krājuma papildināšana- darbs BIS
ALISE
1. Meteņi.
2. Valentīna diena.
3. Starptautiskā dzimtās valodas diena
4. Fotokonkurss „Visskaistākā vieta
manā pilsētā”

1. Starptautiskā sieviešu diena.
2.Starptautiskā teātra dienai veltītaSkolēnu teātra izrāde

1. Mācību grāmatu lietošanas
noteikumu ievērošanas pārbaude 1.4.klasēs.
2. Praktiskas nodarbības grāmatu
sīkajā remontā
3.Lasīšanas veicināšanas konkursa
“Skaļās lasīšanas sacensības”
1.Lieldienas.
2. Pasaules grāmatu un autortiesību
diena.
3. Pasaules veselības diena.
4. Kvestu spēle-“ Esi detektīvs”

*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē un
attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem
no Ukrainas ( klātienē un
attālināti )
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts

*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē un
attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem no
Ukrainas ( klātienē un attālināti )
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts

*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē un
attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem
no Ukrainas ( klātienē un
attālināti )
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts

*Konsultāciju sniegšanā
izglītojamiem, vecākiem( klātienē un
attālināti), skolotājiem pēc
pieprasījuma un sadarbība ārpus
iestādes speciālistiem
*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem
no Ukrainas ( klātienē un
attālināti )
* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem

*Kopsavilkuma sēde. APK darba
rezultātu analizē.
Darba plānošanā 2023./ 2024.m.g .

Iestādes darba prioritātes:

•
•
•
•
•

Izglītības programmas īstenošanā iesaistīto vienotās izpratnes veicināšana par izglītības programmas mērķiem un to sasniedzamajiem rezultātiem.
Iestādes organizācijas kultūras visaptverošā ietvara izveide, ietverot vienlīdzības un iekļaušanas aspektus izglītībā, veidojot sistēmu iekļaujošas mācību vides nodrošināšanai, vienlīdzīgas attieksmes ieviešanai un izglītojamā izaugsmes nodrošināšanai neatkarīgi no sociālekonomiskajiem apstākļiem u.c. aspektiem.
Izglītības iestādes atbalsta sniegšana izglītojamiem, pilnveidojot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nodrošinot izglītības procesa diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.
Izglītības iestādes personāla un izglītojamo labizjūtas veicināšana, novēršot fiziskas un emocionālās drošības riskus.
Izglītības procesa iesaistīto pušu sadarbības veicināšana izglītības iestādes efektīvai mērķu sasniegšanai.

*Individuālās konsultācijas
izglītojamiem un vecākiem
no Ukrainas ( klātienē un
attālināti )
* Stundu apmeklēšana:
I. semestris -1.,5., 10.kl.(
adaptācijas periodā)
*1.kl.logopēdiskā pārbaude un
grupu komplektēšana
*Jaunatnākošo ( 2.-4.kl.)
logopēdiskā pārbaude un grupu
komplektēšana
*1.kl. un jaunatnākošo medicīnas
kāršu analīze
* Analizēt informāciju par
izglītojamiem , kam ir grūtības
mācības , darba plānošana
atbalstam
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts
*Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
*1.,5.,10.kl. adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
* Darbs ar jaunatnākošo
izglītojamo ( atbalsta
nodrošināšana)
*1.-12.kl. izglītojamo sociālā izpēte
* Izglītojošas sarunas „Bērnu
pienākumi un tiesību vienotība” –
(4.-5.kl.)
* Izglītojošas sarunas “Atkarība.
Smēķēšana un veselība” (3. kl.)
Zinību diena – svinīgā līnija
5.09-9.09- Uzņemšana parlamentā
14.09 - Tematiskā diena. Skolēnu
un skolotāju saliedēšana.
26.09-29.09 - Tematiskā nedēļa
30.09 - Skolotāju diena (koncerts)

26. septembrī – Eiropas valodu
diena – mācību stundu ietvaros.
Sākumskola: 26.-30.09. Krāsainā
nedēļa (zaļš, sarkans, oranžs,
dzeltens, balts)
29.09. “Pirmklasnieku svētki”
Dzejas dienas klasēs
26.09 Eiropas valodu dienaviktorīnas svešvalodu stundās

Interešu izglītība

Klašu audzināšanas tēmu
grupa

Mācību priekšmetu
olimpiādes, Valsts
pārbaudes un Valsts
diagnosticējošie darbi

Metodisko jomu darbība

Izglītojamo pašpārvalde

Darba plāns tiks aktualizēts un papildināts mācību gada laikā.

Drošība Sevis izzināšana un
pilnveidošana Emociju veidi,
izpausmes un empātija. Emociju
pašregulācija

Grupu komplektācija

Pielikums Rīgas 96. vidusskolas 2022. gada 2. septembra rīkojumam Nr. VS96-22-29-rs
“Par skolas darba plāna apstiprināšanu 2022./2023. mācību gadam”

* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts
* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības mācības
*1.,5.,10.kl. adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
*1.-12.kl. izglītojamo sociālā izpēte
* Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,
6. un 9.klasēm (VPD)
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
( 1.-4.kl.)
*Izglītojošas sarunas „Bērnu pienākumi
un tiesību vienotība” – (4.-5.kl.)
*Izglītojošas sarunas “Atkarība.
Smēķēšana un veselība” -( 3. kl.)
*Izglītojošas sarunas „ Pasaki
narkotikām nē” – (8.kl. )
* Lekcijas 6.kl. meitenēm „Kā es
mainos”
*Izglītojošas sarunas “Mobbing” – (5.8.kl.)
*“Atvērto durvju” diena vecākiem

* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
*Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
*1.,5.,10.kl. adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
* Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,
6. un 9.klasēm (VPD)
* Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
(5.-7.kl)
*Izglītojošas sarunas “Mobbing” – (5.8.kl.)
* Izglītojošas sarunas“ Sodi par
nepilngadīgo pārkāpumiem”- (6.kl.)
* Darbs ar nesekmīgiem ( 5.kl.- 12.kl)

* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
*1.,5.,10.kl. adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
* Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,
6. un 9.klasēm (VPD)
* Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
(5.-7.kl.)
* Darbs ar nesekmīgiem ( 5.kl.- 12.kl)

* Stundu apmeklēšana:
II. semestris – pēc pieprasījuma
*3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte priekš
VPD
* Analizēt informāciju un noteikt “
sociālo-psiholoģisko riska” grupas
audzēkņus, kam nepieciešams APK
specialistu atbalsts
* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
* Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,
6. un 9.klasēm (VPD)
* Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
( 8.-9.kl.)
*9. klasēs sevis izzināšana profesiju
pasaulē
* Izglītojošas sarunas “Pušķis
draugam” – (10.kl.)
* Intelektuāli attīstošās nodarbības ar
1.kl. grupās.

* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
*Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
*Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
(8.-9.kl.)
*9. klasēs sevis izzināšana profesiju
pasaulē
*Intelektuāli attīstošās nodarbības ar
1.kl. grupās.
*3.,6.,9. un 12.kl. psiho-pedagoģiskais
atbalsts valsts pārbaudes darba laikā (
pēc pieprasījuma)
*Izglītojošas sarunas
“Zināt – tas ir maz , pacentieties
saprast! AIDS!”- (9.kl.)
*“Atvērto durvju” diena vecākiem

* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
*Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
(10.-12.kl.)
* Darbs ar nesekmīgiem ( 5.kl.- 12.kl)
*Intelektuāli attīstošās nodarbības ar
1.kl. grupās.
*3.,6.,9. un 12.kl. psiho-pedagoģiskais
atbalsts valsts pārbaudes darba laikā (
pēc pieprasījuma)
*Izglītojošas sarunas „Atkarība.
Smēķēšana un veselība”- (7.kl.)

* Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl.
izglītojamiem
* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
*Izglītojamo ( “riska grupas” un
grūtības mācības) atkārtota sociālapsiholoģiska izvērtēšana , dinamikas
novērošana
* Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības
policijas likumpārkāpumu profilakses
nodaļas
( RPP BLPN) un Valsts policijas
pārstāvjiem
( 10.-12.kl.)
* Darbs ar nesekmīgiem ( 5.kl.- 12.kl)
*Intelektuāli attīstošās nodarbības ar
1.kl. grupās.
*Izglītojošas sarunas " Administratīva
atbildība."- 9.kl.

* Speciala pedagoga nodarbības ar
izglītojamiem, kam ir grūtības
mācības
* Darbs ar jaunatnākošo izglītojamo (
atbalsta nodrošināšana)
* Darbs ar nesekmīgiem
( 5.kl.- 12.kl)
*3.,6.,9. un 12.kl. psiho-pedagoģiskais
atbalsts valsts pārbaudes darba laikā (
pēc pieprasījuma)
*1-4.kl. izglītojamo atkārtota valodas
attīstības izvērtēšana
*Kopsavilkuma sēde. APK darba
rezultātu analizē.
Darba plānošanā 2023./ 2024.m.g .

7.10 - Saliedēšanās pasākums 10.klasei
15.10 - Labdarības rudens gadatirgus

9.11-11.11 - Lāčplēša dienai veltīta
viktorīna “Mana Latvijā”
11.11 - Tematiskā diena, veltīta
Latvijai
17.11 - Koncerts veltīts LR
Proklamēšanas dienai

16.12 - Izrāde “Riekstkodis”
22.12 - Ziemassvētku balle 8.-12. kl

12.01 - IP saliedēšanas pasākums
Visu janvāri - Labdarības akcija
(dzīvnieku patversmē “Ulubele”)
25.01 - “Slavas brīdis” (talantu
konkurss)

8.02 - “Mūzikas kilograms” (6.-9. kl)
14.02 - Valentīna dienas pasts
18.02 - Apmaiņas gadatirgus

8.03 - Starptautiskā Sieviešu diena –
Deju svētki (8. – 12. kl)

15.04 - Lieldienu labdarības
gadatirgus
20.04 - IP prezidenta vēlēšanas.
1.posms.
28.04 - “Lielā Talka” (Parka/meža
(skolas apkārtnē) notīrīšana no
atkritumiem)

5.05 - IP prezidenta vēlēšanas.
2. posms.

Sākumskola: Gaiteņu sapošana
ziemas gadskārtai
Japāņu dzeja -Sinkveins (Angļu
valodā) – 9-12. klasēs -vēltīts skolas
30. g. jubilejai
English Speking Countries quiz – 7.-8.
klasēs

Sākumskola: Vizuālās mākslas
olimpiāde 1.-4.klasei
Janvāris- R. Blaumaņa daiļrades
mēnesis. ( R. Blaumanim -160)

DZM joma: BRAIN RING (9.-12. kl.
skolēniem)

Fizikas olimpiāde (20.01.) 9.-12.kl
Informatikas olimpiāde (16.01.) 8.12.kl
Ķīmijas olimpiāde (12.01.) 9.-12.kl

Ģeogrāfijas olimpiade (07.02.) 10.12.kl
Matematikas olimpiāde (03.02.) 9.12.kl
VDD 3.klasēs

Matematikas olimpiade (10.03.) 5.-8.kl

2.-4.klasēm mācību priekšmetu
olimpiādes (matemātika, latviešu
valoda, mazākumtautību valoda)

Brīvās izvēles audzināšanas stunda
Karjeras izglītība

Karjeras izglītība
Drošība

Drošība Veselība un vide - Uzturs

Veselība un vide - Fiziskās aktivitātes
Piederība valstij

DZM joma: “Caur ērkšķiem uz
zināšanām” (10. kl.
skolēniem)(sadarbībā ar IP)
Sākumskola: 3.10. “Miķeļdienas izstāde”

Sākumskola: No 1.11.- 11.11. Virtuāls
konkurss “Es savai Latvijai”;
Gaiteņu sapošana valsts svētkiem
Skaļās lasīšanas sacensības klasēs.
9.11. - Poetry Competition – 3.-4.
klasēs
24.11 – Spelling Bee – 5.-6. klasēs

18.10 skolas olimpiāde latviešu val. 7.8. kl.

Bioloģijas olimpiade (30.11.) 9.-12.kl
1.11 novada olimpiāde latviešu val. 7.8. kl.
3.11 – 10.-12. kl.

Sevis izzināšana un pilnveidošana
Savstarpējās attiecības. Pozitīvi
saskarsmes modeļi. Karjeras izglītība

Piederība valstij- Ģimene un dzimta,
Piederība novadam/pilsētai, Valstiskā
identitāte, Nacionālā identitāte,
Multikulturāla vide

Pilsoniskā līdzdalība Drošība

Interešu izglītības atskaites pasākumi

Sākumskola: Gada noslēguma
pasākums 1.-3.klasei
I.Ziedonim- 90.
6.-8.kl.-I.Ziedoņa pasaku tēlu
salidojums ilustrācijās.
9.-10. kl. -Mans īpašais I.Ziedoņa
dzejolis.
11.-12. kl.Apiet apkārt, palikt tuvu I. Ziedoņa
epifānijām

DZM joma: “Zinību okeāns” – spēleceļojums sākumskolas skolēniem

Interešu izglītības atskaites pasākumi

Piederība valstij Drošība

