
 
Pasākums Laiks Atbildīgais 

Kārtējās apspriedes: 

 Piektdienās  no 1530 direktore ar vietniekiem mācību un 

audzināšanas jomā; 

 katru dienu 800 līdz 815 direktore ar skolas saimnieku; 

 pirmdienās 1610  – apspriedes ar skolotājiem. 

  

Skolas direktore 

 

Skolas direktore 

Skolas direktore, vietnieki 

Apspriedes pie vadības 

 Skolas padomes sēdes sagatavošana 

 

 Skolas  vecāku  kopsapulces  sagatavošana  

 Skolas darba izvērtējums, akreditācija 

 Skolas budžeta patēriņa izvērtējums, jaunā budžeta akcenti 

 Ziemassvētku laika norises 

 

 

06.11.17. 

 

06.11.17. 

13.11.17. 

23.11.17. 

 

21.11.17. 

 

Skolas direktore, vietnieki, SP priekšsēdētāja 

I.Baltā 

Skolas direktore,, vietnieki 

Skolas direktore,, vietnieki, ped.I.Strode 

Skolas direktore, saimnieks, galvenā 

grāmatvede, pārvaldes vadītājs 

Skolas direktore, DVAJ, pulciņu vadītāji, MK 

vadītāji 

Metodisko komisijas-radošo darba grupu darbs  

 Sadarbība ar izglītības psihologu individuālas pieejas 

nodrošināšanai, mācību procesā izglītojamiem ar mācīšanās 

prasmju attīstības traucējumiem. Atbalsta pasākumu 

piemērošana, analīze, individuālo plānu izstrāde, vecāku 

iepazīstināšana ar individuālajiem plāniem 

 Atbalsta komandas metodiskā sapulce ”Individuālie plāni, 

atbalsta pasākumi” 

Iesaistīšanās un piedalīšanās valsts simtgadei veltītajās 
aktivitātēs 
VBTAI Konkurss pedagogiem ’’Klases audzināšanas 

stunda draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai’’ 

 

Visu 

novembri 

 

 

 

 

02.11.17. 

 

Novembris 

 

No 

03.11.līdz 

30.11. 

 

Atbalsta komanda, vecāki 

 

 

 

 

 

Direktore 

 

Priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji 

 

Visi Iesniedz E.Zaubei līdz 24.11.2017 

Pedagoģiskās padomes sēdes: 

 Izglītības process 8.klasē 

 

24.11.17. 

 

Kl. audz. E,Zaube 

Vecāku sapulces: 

 

      Individuālas sarunas ar 8.kl. vecākiem: ‘’ Mājas darbi. 

Pienākumi.  Attieksmes.’’ 

 

9.klases skolēnu nākotnes nodomi. Tikšanās ar psiholoģi.M.Broku. 

 

 

Novembris 

 

 

Nov. 

 

 

 

E.Zaube 

 

 

E.Zaube 

Skolas padomes sēdes, vecāku kopsapulces 

 SP sēde Izglītības iestādes prioritātes 

 Skolas vecāku kopsapulce 

 

 

22.11.17. 

27.11.17. 

 

Skolas direktore, SP priekšsēdētāja I.Baltā 

Skolas direktore, vietnieki 

Audzināšanas pasākumi 

 Jaunsargu ekskursija „Latvijas karavīru gaitas 2. Pasaules 

karā” 

 Svinīga līnija ‘’Lāčplēša diena’’ 

 

 Mārtiņdienas Klases stunda 1.-9.kl. ’’…baltu galdu 

klāju…ciemos aicināju…’’ 

 Ierindas skate 1.-9.kl. 

 Latvijas Valsts 99. Dzimšanas  dienai skolēnu sagatavotas 

svinīgas uzrunas un koncerts. 

 Ekskursija  uz Rīgu ‘’Karjeras izaugsmes ceļš’’ 

 

 

03.11.17. 

 

08.11.17 

 

 

10.11.17 

17.11.17 

17.11.17 

 

30.11.17 

 

Jaunsardzes instruktors S.Kļaviņš 

E.Zaube 

Vēstures skolotāja J.Liepiņa 

1.-9.kl.audzinātāji 

 

1.-9.klases audzinātāji 

S.Kļaviņš sadarbībā ar kl.audzinātājiem 

Skolas pulc.vadītāji, pirmsskola 

 

I.Kiukucāne 

Bibliotēka 

“Mans Adventes kalendārs”1.-9.klase-kopdarbs. 

 

29.11.17.-

1.12.17. 
. 

 

B. Smeltere 



 


