
Aizkraukles novada vidusskolas 

 2020./21.m.g. 1.sem. metodiskā darba plāns 

 mācību procesa nodrošināšanai 5.-12.kl. Lāčplēša i. 

Administrācijas sanāksmes notiek – pirmdienās 

Visu pedagogu kopējās sanāksmes/ tematiskās apmācības notiek – 1., 5.nedēļas otrdienās 

Klašu audzinātāju sanāksmes notiek- 3.nedēļas otrdienās 

Metodisko jomu vadītāju (turpmāk- Mj) un administrācijas sanāksmes notiek- 2., 4.nedēļas otrdienās 

Atbalsta komandas speciālistu (sociālais pedagogs, speciālās izglītības pedagogs, psihologs, skolas medmāsa, 

pedagoga palīgi) un direktoru vietnieku sanāksmes notiek- piektdienās. 

P.S. detalizēts katra mēneša visu notiekošo pasākumu (skolēniem un skolotājiem) plāns tiek ievietots skolas mājas lapā, 
vietnē “Plāni”. 

Skolas darba prioritāte 2020./2021.m.g.: 
Personības pašvadītas  izaugsmes veicināšana 

Uzdevumi: 
1.Attīstīt mācību un karjeras mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas pratību. 
2.Pilnveidot empātijas un tolerances spēju mācību un audzināšanas darbā. 
3.Organizēt sadarbību starp mācību priekšmetu jomu skolotājiem, pilnveidotā izglītības satura realizēšanai  1., 4., 7., 10. 
klasēs .  
4.Sniegt metodisko atbalstu skolotājiem mācību resursu efektīvas mācību stundas sagatavošanā un sasniegumu 
vērtēšanā. 
5.Veicināt vienotas tiešsaistes mācību platformas Office365 izmantošana. 

Dat. Pasākumi Mērķauditorija  Organizē Piezīmes 

AUGUSTS     

24.10.2020. 7.klašu mācību priekšmetu skolotāju sanāksme, vienotas 
pieejas, SR plānošanai 

7.kl. pedagogi I.Bakuļina, G.Elksne, 
S.Bērzkalne 

 

 Sanāksme-gatavošanās pedagoģiskās padomes sēdei, 
skolotāju pašvērtējumu ziņojumu apkopojuma sagatavošana, 
speciālo izglītības  programmu skolēniem sniegto atbalsta 
pasākumu 19./20.m.g. izvērtējums 

Administrācija, 
Mj vadītāji, 
atbalsta 
personāls 

Direktoru vietnieki  

25.08. 10.klašu mācību priekšmetu skolotāju sanāksme, vienotas 
pieejas, SR plānošanai 

10.kl. 
pedagogi 

S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina, G.Elksne 

 

26.08. Metodisko jomu sanāksmes. Mj skolotāji  Mj vadītāji  



27.08. Skolotāju apmācība: Vienotās Microsoft mācību platformas 
lietošanas ievadkurss. 

Skolotāji 
grupās 

Direktora vietnieki IT 
jomā 

Izsniegti 
mācību 
materiāli 

28.08. Pedagoģiskās padomes sēde “2019./20.m.g. rezultātu 
izvērtējums un 20./21.m.g. prioritātes” 

Visi pedagogi Mj vadītāji, 
administrācija 

Sagatavota 
prezentācija 

31.08. Atbalsta komandas sanāksme, darba plānošana. Atbalsta kom. I.Bakuļina, 
S.Bērzkalne 

 

SEPTEMBRIS     

2.09. Tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme par 7.kl. dizains un 
tehnoloģijas standarta īstenošanas vajadzībām, 3D print. 
apmācības nepieciešamību mājturības skolotājiem. 

Tehnoloģiju 
jomas 
skolotāji  

Mj vadītājs G.Rozītis  

4.09. Profesionālās kompetences pilnveides programmas 
"Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā" (Projekta 
PuMPuRs ietvaros) nodarbība. 

Projektā 
iesaistītie 
pedagogi 

M.Apiņa  

8.09. Skolotāju sanāksme- darbs grupās "Skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizēšana” 

Visi pedagogi S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina 

 

11.09. Atbalsta komandas sanāksme. "ANV izglītojamo speciālo 
vajadzību noteikšanas un individuālās izglītības programmas 
apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība". 

Atbalsta 
komanda 

I.Bakuļina, I.Rimša  

15.09. Skolotāju sanāksme- iekšējo dokumentu  “Skolēnu 
mācīšanās sasniegumu vērtēšanas kārtība; 
“2020./2021.m.g. prioritātes un uzdevumi” apstiprināšana. 

Administrācija A.Labinskis  

21., 22.09. Metodisko jomu sanāksmes- darba plānu izstrāde un 
apstiprināšana. 

Mj skolotāji  Mj vadītāji  

21.09. Atbalsta komandas tikšanās  ar pašvaldības  bāriņtiesas un 
sociālā dienesta pārstāvjiem 

Atbalsta 
komanda 

I.Rimša  

28.09. Skolas darba pašnovērtējuma ziņojuma apspriešana, 
koriģēšana. 

Visi skolotāji A.Labinskis, 
direktora vietnieki, Mj 
vadītāji 

 

OKTOBRIS     

1.10. Skolas darba pašvērtējuma ziņojuma iesniegšana IKVD, 
ievietošana skolas mājas lapā. 

 A.Labinskis, 
A.Romanovska 

 

2.10. Nodarbība “Pašizpratne, emociju kontrole” - Skolotāji  G.Elksne  

2.-6.10. Mācību stundu vērošana dabaszinībās 6.klasēs.  S.Bērzkalne  

2.-6.10. Mācību stundu vērošana 5.klasēs.  I.Bakuļina  

6.10. Skolotāju sanāksme” Skolēnu ar speciālo izglītības prog. 56 
un 58  individuālo plānu sastādīšana, atbalsta pasākumu 
noteikšana un mācību sasniegumu vērtēšana” 

5.-9.klašu 
skolotāji, 
psihologs 

I.Bakuļina, I.Rimša, 
V.Verkeviča 

 



7.10. Sanāksme “Skolēnu zpd organizēšanas kārtība” Mj vadītāji, 
administrācija 

A.Romanovska  

12.-15.10. Mācību stundu matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā vērošana 
10.klasēs. 

 S.Bērzkalne  

19.10. Latviešu valodas skolotāju metodiskās jomas sanāksme par 
mācību satura īstenošanu 7.,10.klasēs. 

priekšmeta 
skolotāji 

Mj vadītāja 
I.Salzemniece, 
A.Jansone 

 

 Mūzikas skolotāju sanāksme. Priekšmeta 
skolotāji 

  

 Angļu valodas skolotāju sanāksme "Jauno standartu 
ieviešana, angļu valodas paraugprogrammas 7. un 10.klasei" 

Priekšmeta 
skolotāji 

  

 Veselības un fiziskās aktivitātes skolotāju sanāksme Priekšmeta 
skolotāji 

K.Židovs  

 Mājturības un tehnoloģiju skolotāju sanāksme par 
izaicinājumiem, ieviešot jauno standartu. 

Priekšmeta 
skolotāji 

G.Rozītis, 
A.Romanovska 

 

21.10. Skolotāju apmācība “Office 365”  kursi -pamata līmenis Skolotāju 
grupas 

Direktora vietnieki IT 
jautājumos 

 

NOVEMBRIS     

5.11. Pedagoģiskās padomes sēde “5.klašu skolēnu 
adaptācijas norise” 

5.kl. mācošie 
pedagogi, kl. 
audzinātāji, 
atbalsta 
komanda 

I.Bakuļina, Mj vadītāji Sagatavota 
prezentācija. 
Tiešsaiste. 

11.11. Skolotāju apmācība “MS Teams lietošana tiešsaistes stundu 
vadīšanai” 

Skolotāju 
grupas 

Direktora vietnieki IT 
jautājumos 

 

24.11. Administrācijas un metodisko jomu vadītāju sanāksme par 
7., 10.klases mācību procesa jautājumiem, projektu nedēļas 
organizēšanu. 

Mj vadītāji, 
administrācija 

S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina 

Tiešsaiste. 

25.11. 9., 12.klašu skolēnu un klašu audzinātāju instruēšana par 
valsts pārbaudes darbiem. 

 S.Bērzkalne Sagatavota 
prezentācija, 
izsūtīta 
skolēniem un 
klašu 
audzinātājiem. 

DECEMBRIS     

1.12. Pedagoģiskās padomes sēde "10.kl. skolēnu adaptācijas 
un mācību procesa norises izvērtējums". 

10.kl. mācošie 
pedagogi, 
klases 

S.Bērzkalne, Mj 
vadītāji, L.Briška 

Sagatavota 
prezentācija. 
Tiešsaiste. 



audzinātāji, 
atbalsta 
komanda 

2.12. Skolēnu zpd konsultantu sanāksme. Zpd 
konsultanti 

A.Romanovska Tiešsaiste. 

4.12. 9., 12.klašu skolēnu iesniegumu par valsts pārbaudes darbu 
kārtošanu saņemšanas organizēšana. 

Kl. 
audzinātājas  

S.Bērzkalne  

8.12. Jomu vadītāju un administrācijas sanāksme, gatvojoties 
29.dec. ped.sēdei par 7.klašu pilnveidotā izglītības satura, 
atb. Min. kab. not. nr.747 "Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu 
paraugiem" realizēšanas gaitu, SR nodrošināšanu;  skolotāju 
sadarbību; pozitīvais un risināmie jautājumi."- 1) sēdes plāna 
sastādīšana, izskatāmo jautājumu loka iezīmēšana 2) video 
tiešsaistes stundu vadīšanas kārtības apspriešana. 

Mj vadītāji, 
administrācija 

S.Bērzkalne Tiešsaiste. 

11.12. VPIS sistēmā ievadīti skolēnu pieteikumi uz valsts 
pārbaudes darbiem E un CE un DD (6., 9., 11., 12.kl.) 

 S.Bērzkalne  

21., 22.12. Sasniedzamo rezultātu (SR) ierakstu atbilstības kontrole 7., 
10.klases mācību priekšmetu žurnālos. 

 S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina 

Gatavošanās 
Mj un 
administrācijas 
sanāksmei 

28.12. Skolotāju apmācība “Teams iespējas darbam. Patstāvīgo 
darbu sagatavošana.” 

Skolotāju 
grupas 

Direktora vietnieki IT 
darbā  

 

29.12. Pedagoģiskās padomes sēde "7.klašu pilnveidotā 
izglītības satura, realizēšanas gaita, sasniedzamā 
rezultāta (SR) nodrošināšana, skolotāju sadarbība, 
pozitīvais un risināmie jautājumi." 

7.kl. mācošie 
skolotāji, kl. 
audzinātāji, 
atbalsta 
komanda 

S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina, G.Rozītis, 
Mj vadītāji, L.Briška 

Sagatavota 
skolēnu 
anketēšana, 
prezentācija. 
Tiešsaiste. 

 


