
Aizkraukles novada vidusskolas 

2020./21.m.g. 2.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 (turpmāk- Mj) vai Mj vadītāju 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 “Darba plāns”. 

 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 izmantošanā efektīvas mācību stundas sagatavošanā un 
sasniegumu vērtēšanā. 
5.Veicināt vienotas tiešsaistes mācību platformas Office365 izmantošana. 

Dat. Pasākums Mērķauditorija Organizē Piezīmes 

JANVĀRIS     

5.01.2021. Skolotāju sanāksme par 2.sem. galvenajiem pasākumiem; 
projektu nedēļas plānošana; sasniedzamo rezultātu (SR) 
ierakstu atbilstība  7., 10.klases mācību priekšmetu žurnālos. 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

G.Elksne, 
S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina 

Akcentēt 
pozitīvo 
pieredzi SR 
formulēšanā, 



ar kuru 
iepazīstināt 
visus  
pedagogus. 

8.01. Atbalsta komandas sanāksme par speciālo izglītības 
programmu skolēnu mācību rezultātiem 1.semestrī 

Atbalsta 
komanda, 
pedagoga 
palīgi 

S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina 

Pārskatīt 
algoritmu 
skolēniem 
atbalsta 
sniegšanai. 

12.01. Metodisko jomu sanāksmes-  tiešsaistes stundu vadīšanas 
pieredze, mācību resursu izmantošana; savstarpējās atklātās 
stundas, 7., 10.kl. mācību priekšmetu skolotāju sadarbība 
integrēto tēmu apgūšanai, 

Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji, direktora 
vietnieki 

 

19.01. Nodarbību cikla "Mana SEM" 1. nodarbība Skolotāji, 
atbalsta kom. 

 G.Elksne  

25.-27.01. Projektu nedēļas norise 11.kl.skolēniem. Zpd lasījumi.  S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina, 
A.Romanovska, 
G.Elksne. 

 

26.01. Metodisko jomu darbs- projektu darbu vadīšana, zpd 
konsultēšana 

Skolotāji, 
atbalsta kom. 

S.Bērzkalne, 
I.Bakuļina, 
A.Romanovska 

 

FEBRUĀRIS     

1.-5.02. Skolas akreditācijas norise.    

9.02. Skolotāju sanāksme- projekta nedēļas norises izvērtējums; 
iepazīšanās ar skolas akreditācijas rezultātiem 

Skolotāji, 

atbalsta kom. 

Direktors, direktora 
vietnieki 

 

16.02. Nodarbību cikla "Mana SEM" 2. nodarbība Skolotāji, 

atbalsta kom. 

G.Elksne  

23.02. Metodisko jomu darbs- mācību resursu izmantošana kvalitatīvu 
mācību stundu sagatavošanai; formatīvās vērtēšanas- darba 
izpilde %- lietošanas pieredze 

Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji, direktora 
vietnieki- konsultanti 

 

24.-30.03. Anketu izveidošana un anketēšana- skolēnu izpratnes 
noskaidrošanai par mācību sasniegumu formatīvās vērtēšanas 

5.-12.kl. 
skolēni 

Direktora vietnieki IT 
jautājumos 

 



(darba izpilde %) nozīmi, norisi, palīdzību pašvadītam mācību 
procesam 

MARTS     

2.03. Skolotāju sanāksme- par sasniegumu vērtēšanu kā sistēmu, 
iepazīšanās ar materiālu: https://www.e-
klase.lv/aktualitates/zinas/skola2030-aicina-skatities-vebinarus-
par-attalinatu-macisanos?id=20810 
 

Skolotāji, 
atbalsta kom. 

Mj vadītāji, direktora 
vietnieki 

 

9.03. Metodisko jomu darbs Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji  

16.03. Nodarbību cikla "Mana SEM" 3. nodarbība Skolotāji, 
atbalsta kom. 

G.Elksne  

23.03. Metodisko jomu sanāksmes- mācību priekšmetu programmu un 
SR apgūšanas norise un vērtēšana speciālo IP 56 un 58 
skolēniem un 9., 12.klašu skolēniem, kuriem bija nepietiekami 
vērtējumi 1.sem., rezultātu uzlabošanai 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom.,  

Mj vadītāji, direktora 
vietnieki 

 

30.03. Pedagoģiskās  pad. sēde “Mācību sasniegumu vērtēšanas 
(formatīvā, summatīvā) kopējās tendences, plusi, mīnusi- 
skolēnu un skolotāju skatījumā. 9., 12.kl. skolēnu rezultāti.” 
 

Skolotāji, 
atbalsta kom., 
pedagoga 
palīgi 

Mj vadītāji, direktora 
vietnieki 

Ierosinājumi 
mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas 
kārtībai 

APRĪLIS     

6.04. Skolotāju sanāksme. Skolotāji, 
atbalsta kom. 

Direktora vietnieki  

13.04. Metodisko jomu darbs Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji  

20.04. Nodarbību cikla "Mana SEM" 4. nodarbība Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

G.Elksne  

27.04. Metodisko jomu darbs- mācību līdzekļu saraksta saskaņošana 
21./22.m.g. 

Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji  

MAIJS     

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/skola2030-aicina-skatities-vebinarus-par-attalinatu-macisanos?id=20810
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/skola2030-aicina-skatities-vebinarus-par-attalinatu-macisanos?id=20810
https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/skola2030-aicina-skatities-vebinarus-par-attalinatu-macisanos?id=20810


11.05. Metodisko jomu darbs Jomu 
skolotāji 

Mj vadītāji  

25.05. Metodisko jomu darbs- pašvērtēšana Jomu 
skolotāji 

Direktora vietnieki   

27.05. Pedagoģiskās pad. sēde "Skolēnu pārcelšana un 
pēcpārbaudījumu noteikšana" 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

Direktora vietnieki  

JŪNIJS     

2.06. Skolotāju darba pašvērtēšana (anketēšana). 

Pētījums/ anketēšana par vienotas tiešsaistes mācību 

platformas Office365 izmantošanas norisi, rezultātiem. 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

Direktora vietnieki IT 
jautājumos 

 

3.06. Pedagoģiskās padomes sēde "Apliecības par 
pamatizglītību izsniegšanu/ atkārtota mācību gada 
noteikšana 9.klasē." 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

Direktora vietnieki  

8.06. Administrācijas un jomu vadītāju sanāksme- gatavošanās ped. 
pad. sēdei ar SEM rezultātiem un gada uzdevumu izpildes 
izvērtējumu. 

Administrācija 
Mj vadītāji 

Direktora vietnieki  

15.06. Pedagoģiskās padomes sēde  "Mana SEM  rezultāti skolā. 
2020./21.mācību gada uzdevumu izpildes un rezultātu 
izvērtējums.” 

Jomu 
skolotāji, 
atbalsta kom. 

Direktora vietnieki, Mj 
vadītāji 

 

     

 

21.12.2020.  


