Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
SKOLAS DARBA PLĀNS

2018./2019.mācību gads

Skolas vīzija
Mūsdienīga, uz izglītojamo personības attīstību virzīta skola ar labvēlīgu vidi visiem un
izglītojamais, kas veiksmīgi iekļaujas mūsdienu mainīgās dzīves apstākļos – fiziski vesels, garīgi
bagāts, domājošs, radošs, sociāli aktīvs kā personība.
Skolas darbības mērķis:
 Pašvadīta mācīšanās: veicināt skolēnu līdzatbildību par saviem mācību sasniegumiem, izmantojot
snieguma līmeņa aprakstus, darba plānošanas kartes un dažādas sadarbības formas
+
 Sadarbība:
 sākumskolā: skolēns izprot un ievēro grupas darba nosacījumus;
 pamatskolā un vidusskolā: veicināt izglītojamo sadarbības prasmes,
izmantojot daudzveidīgas grupu darba organizēšanas un vērtēšanas metodes.
Rezultatīvie rādītāji
 Skolēni individuāli un grupās prot patstāvīgi sekot līdzi savam mācīšanās procesam un pieņemt atbildīgus
lēmumus.
 Sadarbība sākumskolā: skolēns izprot un ievēro grupas darba nosacījumus.
 Sadarbība pamatskolā un vidusskolā: izglītojamie prot sadarboties, izmantojot daudzveidīgas grupu darba
organizēšanas un vērtēšanas metodes.
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Uzdevumi turpmākajam darbam
1. Aktualizēt mācīšanos iedziļinoties (atgriezeniskā saite), turpināt darbu pie sasniedzamā rezultāta un jēgpilniem uzdevumiem.
2. Pamatojoties uz atgriezenisko saiti, rosināt izglītojamo pašizziņas, pašvadības, mācīšanās mācīties prasmes.
3. Pilnveidot vērtēšanas sistēmu (formatīvās vērtēšanas akcentēšana).
4. Turpināt izglītojamo lasītprasmes apguvi.
5. Organizēt skolotāju līdzdalību un sadarbību snieguma līmeņa aprakstu, darba plānošanas karšu veidošanā, tematisko plānu pārstrukturēšanā atbilstoši
kopīgām tēmām dažādos mācību priekšmetos mācību gada garumā.
6. Turpināt individuālu un diferencētu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, izmantojot Atbalsta personāla speciālistu palīdzību.
7. Turpināt individuālu un diferencētu darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
8. Kontrolēt mācību procesa kvalitāti.
9. Organizēt pasākumus izglītojamo karjeras izglītības izpratnei.

MĀCĪBU SATURS
Prioritātes

Mācību satura atbilstības nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam, vienlaikus
aprobējot projektu „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana” no sākumskolas līdz vidusskolas posmam.

Mērķis



Novērtēšanas kritēriji







Organizēt pārdomātu mācību procesu izglītojamo līdzatbildības rosināšanai un veidošanai mācību procesā, izmantojot
dažādas pašizziņas un pašvadības stratēģijas.

Pedagoģisko sēžu protokoli
Integrētie – nedēļu mācību priekšmetu tematiskie plāni
Interešu izglītības programmas
Karjeras izglītības darba plāns
Stundu vērošanas protokoli
Uzdevumi
▫ Piedalīties semināros un kursos aprobējot projektu „Kompetencēs balstīta mācību satura
ieviešana.”
▫ Organizēt pieredzes nodošanu un atgriezeniskās saites iegūšanu informatīvos semināros
par aktuālo projekta „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana” aprobācijā skolā.
▫ Organizēt skolotāju sadarbību un līdzdalību mācību satura plānošanā mācību gada
garumā.
▫ Plānot mācību satura apguvi atbilstoši piedāvātajām izglītības programmām un mācību
priekšmetu standartiem, vienlaikus izmantojot aprobācijas projekta „Kompetencēs balstīta

Iesaistītā auditorija, atbildīgie
Administrācija, skolotāji

Laika plānojums
Augusts– jūnijs

Administrācija

Augusts– jūnijs

Administrācija

Septembris – maijs

MK vadītāji, skolotāji

MK vadītāji, skolotāji
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mācību satura ieviešana” aktualitātes (mācīšanās iedziļinoties – atgriezenisko saiti;
caurvija – pašvadīta mācīšanās (snieguma līmeņa apraksti, darba plānošanas kartes),
formatīvā vērtēšana).
▫ Pilnveidot lasītprasmi katrā posmā (sākumskola/pamatskola/vidusskola).
▫ Realizēt plānoto karjeras izglītību.
▫ Analizēt stundu vērošanas protokolus, veikt kopsavilkumu.
▫ Izmantot stundu vērošanas protokolu kopsavilkumus darba uzlabošanai un pilnveidei.
Pasākuma nosaukums
Darba semināri aprobācijas projekta ieviešanai sākumskolas/pamatskolas/vidusskolas
posmos
Pedagoģiskās padomes sēde „Pašvadīta mācīšanās – snieguma līmeņa apraksti”
Pedagoģiskās padomes sēde „Formatīvās vērtēšanas nozīme mācību procesā kompetencēs
balstīta mācību satura ieviešanā”
Pedagoģiskās padomes sēde „Labās prakses piemēri – atgriezeniskās saites došana un
saņemšana”
Skolotāju savstarpējā mācīšanās un pieredzes apmaiņa
Aprobācijas semināri par projekta „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana”
augstskolā „Turība”
Semināri par snieguma līmeņu aprakstu, darba plānošanas karšu veidošanu, formatīvās
vērtēšanas aktualizēšanu:
Snieguma līmeņa apraksts
Vērtēšana
Analīze, izvērtējums, mērķi

Administrācija, MK vadītāji
E.Daņiloha
Administrācija
Administrācija, MK vadītāji
Atbildīgie
Administrācija

Administrācija
Administrācija, MK vadītāji
Administrācija

Visu gadu
Oktobris – maijs

Administrācija, MK vadītāji

Oktobris – maijs

Administrācija

Pedagogu informatīvās sanāksmes

Administrācija






Laika plānojums
Augusts – jūnijs

Administrācija
Administrācija

Atgādnes, instrukcijas, domāšana par mācīšanos
Atgriezeniskā saite
Skolotāju prezentācijas par gada paveikto
Administrācijas sanāksmes

Paredzamais rezultāts

Septembris – maijs

29.08.2018.
25.10.2018.
10.10.,15.11.2018.,
14.02.,18.04.2019..
06.01.2019.
15.03.2019.
06.06.2019.
Katras nedēļas
ceturtdiena
plkst.12.10
Katras nedēļas
pirmdiena plkst.12.10

Skolotājiem veidojas izpratne par projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” realizēšanu.
Izstrādāti un ieviesti darbībā snieguma līmeņa apraksti.
Izstrādātas un aprobētas darba plānošanas kartes.
Izstrādāts karjeras izglītības darba plāns.
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Stundu vērošanas protokolu analīzes materiāli kā atbalsts darba uzlabošanai un pilnveidei.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Prioritātes

Mērķis

Novērtēšanas kritēriji

Izglītojamo pašizziņas, pašvadības un mācīšanās mācīties prasmju veidošana, izmantojot snieguma līmeņa aprakstus,
darba plānošanas kartes, dažādas formas izglītojamo/skolotāju/izglītojamo-skolotāju sadarbībā, formatīvo vērtēšanu,
atgriezenisko saiti.










Uzlabot izglītojamo sasniegumus, akcentējot izglītojamo līdzatbildību par savām mācīšanās prasmēm un sasniegto
rezultātu.
Uzlabot izglītojamo sasniegumus, skolotājiem plānojot un realizējot dažādus formatīvās vērtēšanas paņēmienus.
Pilnveidot skolotāju mācīšanas un izglītojamo mācīšanās prasmes, stundās efektīvi izmantojot atgriezenisko saiti.
Turpināt pilnveidot izglītojamo lasītprasmi.
Turpināt pilnveidot skolotāju un izglītojamo sadarbības prasmes.

Stundu vērošanas protokoli
Snieguma līmeņa apraksti
Darba plānošanas kartes
Labās prakses stundas fragmentu apkopojums sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas posmā par formatīvo vērtēšanu
un atgriezenisko saiti
 Izglītojamo ar mācīšanās grūtībām izaugsmes dinamika
Uzdevumi
Iesaistītā auditorija, atbildīgie
Laika plānojums
▫ Izstrādāt un realizēt plānu projekta „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana.”
Skolas administrācija
Augusts – jūnijs
▫ Organizēt un novadīt seminārus skolotājiem par izglītojamo pašizziņas un pašvadītas
Skolas administrācija, vadības
Septembris – maijs
mācīšanās attīstīšanu (snieguma līmeņa apraksti, darba plānošanas kartes, atgriezeniskā
komanda
saite, formatīvā vērtēšana).
▫ Organizēt regulāru skolotāju sadarbību sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas posmā.
Skolas administrācija, vadības
Visu gadu
komanda
▫ Pilnveidot un pielietot prasmju līmeņu tabulas lasītprasmei, darbam ar tekstu.
Z.Dambe, sākumskolas skolotāji
Septembris – maijs
▫ Izveidot un pielietot snieguma līmeņa aprakstus priekšmetos svarīgākajos jautājumos/tēmās.
Skolas administrācija, vadības
komanda
▫ Izveidot un aprobēt darba plānošanas kartes.
Vadības komanda
▫ Veidot izglītojamos līdzatbildību par savu mācību sasniegumu uzlabošanu, izmantojot pašizziņas Vadības komanda
un pašvadības stratēģijas
▫ Veidot un attīstīt AS došanas prasmi izglītojamiem.
▫ Plānot un realizēt integrētās tematiskās dienas sākumskolas posmā

▫ Realizēt mācību satura jēgpilnu apguvi, uzsvaru liekot uz karjeras izglītības aspektiem,
izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību metodes.

Skolas administrācija, skolotāji
Z.Dambe, sākumskolas skolotāji
MK vadītāji, skolotāji

Oktobris – maijs
Novembris – maijs
Septembris – maijs
5

▫ Izveidot apkopojumu labās prakses stundu fragmentiem formatīvās vērtēšanas un AS
MK vadītāji, skolotāji
Novembris – maijs
izmantošanā metodiskajās komisijās – skolas MA.
▫ Pilnveidot praktisko, laboratorijas darbu, ZPD, projektu darbu izstrādes prasmes.
MK vadītāji, skolotāji
Septembris – maijs
▫ Pilnveidot izglītojamo publiskās uzstāšanās prasmi.
MK vadītāji, skolotāji
Novembris – maijs
Pasākuma nosaukums
Atbildīgie
Laika plānojums
Projekts – „Skola 2030”
Z.Tarasenko
Visu gadu
Pedagoģiskās padomes sēde „Pašvadīta mācīšanās – snieguma līmeņa apraksti”
Administrācija
Pedagoģiskās padomes sēde „Formatīvās vērtēšanas nozīme mācību procesā kompetencēs Administrācija
balstīta mācību satura ieviešanā”
Pedagoģiskās padomes sēde „Labās prakses piemēri – atgriezeniskās saites došana un Administrācija
saņemšana”
Dalība kvalifikācijas celšanas kursos un semināros.
MK vadītāji
Mācību gads
Skolas konference – zinātniski pētniecisko darbu prezentācija.
MK vadītāji, skolotāji
Februāris 2018.
Pedagoģiskās padomes sēde „Veiksmīgākās stratēģijas izglītojamo pašizziņas, pašvadības Administrācija, MK vadītāji
Jūnijs 2019.
un mācīšanās mācīties prasmju veidošanā”
Paredzamais rezultāts
 Skolotāji izprot projekta būtību un daļēji realizē padziļinātu mācīšanos savā mācību darbā.
 Izstrādāti un ieviesti darbībā snieguma līmeņa apraksti.
 Izstrādātas un aprobētas darba plānošanas kartes.
 Pilnveidojušās skolotāju sadarbības un mācīšanas prasmes, strādājot pie atgriezeniskās saites un formatīvās
vērtēšanas.
 Uzlabota izglītojamo motivācija mācīties, izmantojot AS, snieguma līmeņa aprakstus, darba plānošanas kartes un
prasmi sadarboties.

IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI
Prioritātes

Motivēt izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem, attīstot izglītojamo pašizziņas, pašvadības un mācīšanās
mācīties prasmes, izmantojot dažādas pašizziņas un pašvadības stratēģijas, formatīvo vērtēšanu mācību procesā.

Mērķis




Novērtēšanas kritēriji








Aktualizēt un pielietot formatīvās vērtēšanas paņēmienus mācību procesā kā līdzekli mācību sasniegumu uzlabošanai.
Mācīt izglītojamiem būt līdzatbildīgiem par sasniedzamajiem rezultātiem, izmantojot atgriezenisko saiti, dažādas pašizziņas un
pašvadības stratēģijas.
Mācību stundu vērošanas protokoli.
Izglītojamo sasniegumu datu bāze un salīdzinoša analīze.

Izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos, eksāmenos.
Anketēšanas rezultāti par snieguma līmeņu aprakstu un darba plānošanas karšu izmantošanas efektivitāti ikdienas
darbā.
Izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumu analīze.
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Izglītojamo dalība un sasniegumu analīze ārpusstundu pasākumos.
Uzdevumi
Iesaistītā auditorija, atbildīgie
▫ Izmantot vērtēšanas rezultātus mācību procesa uzlabošanā.
Administrācija, skolotāji
▫ Pilnveidot un pielietot snieguma līmeņa aprakstus lasītprasmei, darbam ar tekstu.
Z.Dambe, sākumskolas skolotāji
▫ Veidot skolotājos izpratni par formatīvās vērtēšanas nozīmi mācību procesa laikā, aktualizēt to
Adminidtrācija, vadības komanda
ikdienas darbā.
▫ Turpināt vienotas izglītojamo sasniegumu datu bāzes veidošanu skolā e-vidē.
Administrācija, MK vadītāji, skolotāji
▫ Analizēt un izvērtēt izglītojamo sasniegumus mācību darbā un ārpusskolas pasākumos.
Administrācija, MK vadītāji, skolotāji
Pasākuma nosaukums
Atbildīgie
Pedagoģiskās padomes sēde „Mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos un jauno darba
Administrācija, MK vadītāji
virzienu noteikšana”.
Mazās pedagoģiskās sēdes „Izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem”
Administrācija, priekšmetu skolotāji

Ped.padomes sēde „I semestra rezultātu apkopojums, analīze un izvērtēšana”
Mācību priekšmetu olimpiādes atbilstoši Valsts izglītības satura centra noteiktajam grafikam.
Labāko izglītojamo godināšana

Paredzamais rezultāts






Administrācija, MK vadītāji
Priekšmetu skolotāji
Direktore

Laika plānojums

Oktobris – maijs
Oktobris – maijs
Oktobris – maijs
Visu gadu
Visu gadu
Laika plānojums

29.08.2018.
Oktobris 2018.
Decembris 2019.
Marts 2019.
Decembris
Visu gadu
31.05.2019.

Uzlabojas vai paliek iepriekšējā līmenī (bez tendences pazemināties) izglītojamo sekmju līmenis.
Pilnveidojas skolotāju izpratne par formatīvās vērtēšanas nozīmi un prasme to izmantot.
Pilnveidojas izglītojamo prasme sevi novērtēt un kontrolēt, plānot mācību darbu sasnieguma uzlabošanā.
Veiksmīga izglītojamo dalība pasākumos (konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās, u.c.).

ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM
Prioritātes
Mērķis

Novērtēšanas kritēriji

Nodrošināt atbalsta pasākumus izglītojamiem mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs atbilstoši katra izglītojamā
spējām, interesēm un vajadzībām.
 Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus sadarbojoties skolotājam – skolēnam – vecākiem.
 Pilnveidot izglītojamo fizisko, radošo, sociālo izaugsmi.
 Uzlabot izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumus.
 Nodrošināt izglītojamiem informāciju par izaugsmes, karjeras iespējām. Realizēt piedāvātās iespējas.
 Attīstīt un pilnveidot talantīgo izglītojamo spējas.
 Izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumu datu bāze.
 Talantīgo izglītojamo datu bāze.
 Piedāvāto fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību grafiki, to apmeklētība.
 Mācību priekšmetu konsultāciju grafiki.
 Izglītojamo līdzdalība un rezultāti konkursos, olimpiādēs, projektos, pētnieciskajos darbos.
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Pasākumu video un fotomateriāli.
Informācija skolas mājaslapā.
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” materiāli.
Uzdevumi
Iesaistītā auditorija, atbildīgie

▫ Turpināt piedalīties projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
▫ Apzināt izglītojamos ar mācīšanās grūtībām, aktivizēt darbu ar vecākiem, sagatavot dokumentus
pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
▫ Uzlabot izglītojamo ar mācīšanās grūtībām sasniegumus.

Laika
plānojums

Klašu audzinātāji, psihologs, sociālais
pedagogs
Klašu audzinātāji, psihologs, sociālais
pedagogs
Klašu audzinātāji, psihologs, sociālais
pedagogs

Visu gadu

Administrācija
Ella Daņiloha

Visu gadu
Visu gadu

Atbildīgie

Laika
plānojums

Pirmo klašu „Dzimšanas diena”
Piekto klašu „Dzimšanas diena”

N. Germane-Froļonoka, A. Miltiņa
M.Mihailova, N.Girko, E.Daņiloha,
A.Randare

11.10.2018.
26.09.2018.

Desmito klašu „Dzimšanas diena”

T. Ļihačova, K. Mihejenko

9.-12.klašu tikšanās ar ERASMUS+ dalībniekiem aktu zālē
Valsts simtgades dāvana skolēniem - ekskursijas programmā „Latvijas skolas soma”atklāšana
10.-12. klašu tikšanās ar RISEBA, RTU, RSU, BC pārstāvjiem, aktu zālē
1.- 4 klašu izglītojamiem leļļu teātra izrāde-koncerts „Latvija – manas mājas” aktu zālē
Mācību priekšmetu nedēļas (pēc atsevišķa grafika).

Ziemassvētku tirdziņš sākumskolā
Ziemassvētku radošas darbnīcas skolā

J.Šķesteris
M.Ļvova
M.Ļvova
Z.Dambe
Z.Dambe, M. Ļvova, mācību priekšm.
skolotāji
Administrācija, atbalsta personāls, skolotāji
A.Fjodorovs
Klašu audzinātāji
Klašu audzinātāji
M.Ļvova

14.09.,20.09.2018
.
Oktobris, 2018.
6.10.2018.
21.09.-8.10.2018.
08.11.2018.
Visu gadu

Meteņu pankūku tirdziņš sākumskolā
Meteņu svinēšana, pankūku tirdziņš psk.

Klašu audzinātāji
M.Ļvova

28.09.2018.
12.2018.
27.11,4.12.,11.12.
2018
08.03.2019.
4.03.-8.03.2019.

Valsts simtgades dāvana skolēniem - ekskursijas programmā „Latvijas skolas soma”:
„Zili brīnumi” Rīgā, 7.c

Klases audzinātāja

17.12.2018.

▫ Attīstīt un pilnveidot talantīgo izglītojamo spējas.
▫ Papildināt talantīgo izglītojamo datu bāzi.
▫ Veicināt karjeras izglītības pasākumus. Nodrošināt izglītojamiem informāciju par izaugsmes
un karjeras iespējām. Realizēt piedāvātās iespējas.

Pasākuma nosaukums

AS sēdes, kurās tiek izskatīti jautājumi saistībā ar izglītojamo mācībām
Izglītojamo brauciens uz hokeja maču Arēna Rīga
Mikeļdienas tirdziņš (aktu z.) , Mikeļdiena rudens saulgriežu radošās darbnīcas (I. stāva foajē)

Visu gadu
Visu gadu

Visu gadu
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„Zili brīnumi” Jūrmalā, 1.a,1.b

Klašu audzinātāji

Rīgas aviācijas muzejs, 2.a, 2.c ,4.a,4.b

Klašu audzinātāji

„Rakši”, 2.b,5.a, 5.b
„Minhauzena muzejs” 3.a
Rīgas dzelzceļa muzejs 3.b, 3.c, 4.c

Klašu audzinātāji
Klases audzinātāja
Klašu audzinātāji

Rīgas dzelzceļa muzejs 6.a, 6.b, 9.a
Ceļu laboratorija, Rīgā 7.a
Rīgas lidosta 7.b
Mākslas muzejs, Rīgā 8.a, 8.b

Klašu audzinātāji
Klases audzinātāja
Klases audzinātāja
Klašu audzinātāji

Ekskursija: Vecrīga 9.b
RTU, 10.a
Zooloģiskais dārzs 11.a
Medicīnas vēstures muzejs 12.a
K/F „Homo nogus” 12.b
Karjeras dienas 7. – 12. klasēm.

Klases audzinātāja
Klases audzinātāja
Klases audzinātāja
Klases audzinātāja
Klases audzinātāja
E.Daņiloha

Bērnu sporta svētki „Pirmais solis 2018”
Jūrmalas izglītojamo čempionāts futbolā 1.-12. klasēm

J. Rodionova
J. Rodionova, S. Markovecs, Vl. Antonovs

Jūrmalas meistarsacīkstes vieglatlētikas krosā „Jūrmalas rudens 2018”
Olimpiādes sacensības basketbolā
Olimpiādes sacensības stafetēs „Drošie un veiklie.”1. -4. klasēm
Olimpiādes sacensības stafetēs „Veiklo stafetes”
Olimpiādes sacensības spēlē „Tautas bumba” 3.-4. klasēm

S. Markovecs, Vl. Antonovs
V.Antonovs
J. Rodionova
J. Rodionova
J. Rodionova

Olimpiādes sacensības dambretē 1. -4. klasēm
„Lases kauss 2019” 7.-9., 10.-12.klasēm

J. Rodionova
S. Markovecs, Vl. Antonovs

Olimpiādes sacensības florbola 3.-4. klasēm, 5.-6. klasēm

J. Rodionova, S. Markovecs

Jūrmalas Olimpiādes sacensības vieglatlētikā „Jūrmalas pavasaris 2019” 5.-6. klasēm
Jūrmalas Olimpiādes sacensības vieglatlētikā „Jūrmalas pavasaris 2019. 7.-12.. klasēm
Skolas pasākums „ Eiropas diena bez nāves uz ceļiem ”

S. Markovecs
S. Markovecs, Vl. Antonovs
I.Kalnkambergs

10.10.,
14.11.2018
4.10. un
1.10.2018.
17.10,11.10.2018.
12.10. 2018.
7.11.,16.10.,15.11
. 2018.
18.10.12.10.2018.
23.11.2018.
18.12.2018.
17.10.,
19.10.2018.
18.10.2018.
17.10.2018.
12.10. 2018.
22.11.2018.
Decembrī 2018.
1.10. -7kl., 8.10. 11., 12.kl.,15.10.8. 9., 10.kl.
14.09.2018.
11., 18., 19.,
26.09. 2018.
03.10.2018.
07.12.2018.
23.11.2018.
14.12.2018.
21.01.01.02.2019.
06.02.2019.
04.02.08.03.2019.
18.03.10.04.2019.
07.05.2019.
09.05.2019.
15.10.2018.
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Pilsētas glītrakstīšanas konkurss

S.Krutskiha

10.11.2018.

Skatuves runas mākslas konkurss, pilsētas kārta.
Atdarināšanas mākslas konkurss „Pop-iela.”
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis,” pilsētas kārta.
Literāro uzvedumu un skolu teātru skate.
Pilsētas konkurss „Vides erudīts.”
Pilsētas literārās jaunrades konkurss.
Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss.
Jauno velobraucēju CSD sacensības.
Sacensības spēlē ”Tautas bumba.”
Sacensības šahā 5. – 9.klasēm.
Sacensības florbolā.
Sacensības volejbolā 7. – 9., 10. – 12.klasēm.
Jūrmalas olimpiādes sacensības vieglatlētikā „Jūrmalas pavasaris 2018.”
Svinīgā 1. septembra līnija, veltītā Zinību dienai.
Ziedojumu vākšana Slokas dzīvnieku patversmei.
9. klašu tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem.
„Olimpiskā diena -2018”skolā.
Konkurss skolēni eksperimentē
Klašu fotografēšanās ar bilžu kompāniju „Mārītes foto” (pēc grafika)
Piedalīšanās Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā (pēc atsevišķa plāna).
Svinīgais pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai (aktu zālē).
„ Gaismas ceļa” veidošana (pēc atsevišķa plāna).
1. Adventes ekumēniskais dievkalpojums (Dubultu baznīcā).
Veselības veicināšanas nedēļa skolā.
Loģiskās domāšanas konkurss Bebr(a)s
Skolēnu radošo spēju konkurss „Slavas minūte” 1. – 12. klasēs. Atlases kārta.
Ēnu diena
Ziemassvētku svinēšana (aktu zālē):
1.-4. klases ,5.-6. klases,7.-8. Klases, 9.-12. klases
Atdarināšanas mākslas konkurss „Pop - iela”
1. – 6. klasēm, 7. – 12.klasēm
Valentīndienas svinēšana skolā (pēc atsevišķa plāna).
Meteņu un Maslenicas svinēšana skolā (pēc atsevišķa plāna)
Starptautiskās sieviešu dienas svinēšana skolā (pēc atsevišķa plāna).
Skolēnu radošā konkursa „Slavas minūte” fināls
Joku dienai veltīts JAK konkurss 7. – 9. klasēm.
Lieldienu svinēšanas pasākumi skolā (pēc atsevišķa plāna).
Pilsētas teātru skate (pēc atsevišķa plāna).

Valodu un sākumskolas skolotāji
M.Ļvova
J.Tanise
N.Žitkova
K.Mihejenko
Valodu MK vadītāji
N. Eihlere
I.Kalnkambers
V.Antonovs
V.Antonovs
V.Antonovs
V.Antonovs
V.Antonovs
M.Ļvova
M.Ļvova, klašu audzinātāji
M.Ļvova, kl.audzinātāji
Z.Tarasenko, M.Ļvova
K.Mihejenko; E.Daņiloha
M.Ļvova, Z.Dambe
M.Ļvova, Skolēnu padome
T. Ļihačova, Z.Dambe, J.Tanise
M.Ļvova
M.Ļvova, Z.Tarasenko
M.Ļvova, Medmāsas
V. Girko
M.Ļvova

Pavasaris 2019.
03.2019.
02.2019.
03.2019.
26.04.2019.

05.2019.
I-II. 2018.
8.;15.02.2019.
03-04.2019.
03.2018.

M.Ļvova

3.09.2018.
15.-19.10.2018.
14.11.2018.
28.09.2018.
15.02.2019.
3.-5.10.2018.
9.11.2018.
16.11.2018.
18.11.2018.
02.12.2018
26.- 30.11.2018.
12.-23.11.2018.
03.2019.
02.2019.
17.-21. 12. 2018.

M.Ļvova

03.2019.

M.Ļvova, Skolēnu padome
M.Ļvova, Skolēnu padome
M.Ļvova
M.Ļvova
M.Ļvova, Skolēnu padome
M.Ļvova, Skolēnu padome
N.Žitkova

14.02.2019.
12.-18. 02.2019.
08.03.2019.
03.2019.
1.04.2019.
15.-18.04.2019.
03.2019.
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Labāko skolas skolēnu apbalvojuma brauciens.
Liela Talka
4. – 6. klašu pilsētas velosacensības (pēc atsevišķa plāna).
4. – 9. klašu skolēnu kapteiņa P.Zolta piemiņas pasākums „ Augsim Latvijai!”
(pēc atsevišķa plāna).
Mātes dienai veltīts koncerts.
Pēdēja zvana pēcpusdiena 9., 12. klasēm (aktu zālē, 11.00, 13.00).
Sporta diena 1. – 8., 10. – 11. klasēm (pēc atsevišķa plāna).
Olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāju sveikšana (pēc atsevišķa plāna aktu zālē).

Z.Tarasenko, M.Ļvova
M. Ļvova
I.Kalnkambers
V.Antonovs

05.2019.
04.2019.
04.2019.
02.2019.

J. Tanise
M.Ļvova
V.Antonovs
Z.Tarasenko, M.Ļvova

10.05.2019.
17.05.2019.
05.2019.
31.05.2019.

Skolēnu domāšanas psiholoģiskā diagnostika 5. – 9.klasēs.

A.Gorbunovs

01.-03.2019.

Seminārs skolēniem par profesijas izvēli 9., 12. klasēs
A.Gorbunovs
Skolēnu psiholoģiskā sagatavošana noslēguma eksāmeniem 12. klases
A.Gorbunovs
Skolēnu psiholoģiskā sagatavošana noslēguma eksāmeniem 9. klases
A.Gorbunovs
Izlaidums 9., 12., klasēm
Paredzamais rezultāts
 Uzlabojas izglītojamo sekmju līmenis.
 Izglītojamie mērķtiecīgi izmanto brīvo laiku, attīstot savas spējas un talantus.
 Tiek apzināti, novērtēti un apbalvoti izglītojamie ar panākumiem sportā, mākslas jomās, u.c..

03.-07.12.2018.
06.03.2019.
14.05.2019.
06.2019.

SKOLAS VIDE
Prioritātes
Mērķis

Nodrošināt labvēlīgu, sadarbību veicinošu un drošu emocionālo un fizisko vidi.
 Veidot un uzturēt skolā atvērtu – demokrātisku, atklātu, pieejamu, atbalstošu, uz sadarbību balstītu vidi izglītojamiem,



Novērtēšanas kritēriji







vecākiem, skolas darbiniekiem.
Aktivizēt izglītojamo un vecāku izpratni par notiekošo skolā, līdzatbildīgu attieksmi par izglītojamā sasniegumiem.
Attīstīt patriotisma jūtas par savu skolu, pilsētu, valsti – 100.
Droša un sakārtota vide.
Izglītojamo aktivitāte un sasniegumi pilsētas organizētajos pasākumos.
Izglītojamo anketēšanas rezultāti.

Skolas darbinieku anketēšanas rezultāti.
Uzdevumi

▫ Veidot drošu emocionālo vidi, turpinot iecietības un tolerances jautājumu apspriešanu
audzināšanas stundās.
▫ Turpināt vecāku izglītošanu par veselīgas emocionālās vides veidošanu ģimenē un skolā.
▫ Uzlabot skolas fizisko vidi mācību darba motivēšanai.
▫ Veidot izglītojamajos patriotisma jūtas pret savu skolu, pilsētu, valsti.

Iesaistītā auditorija, atbildīgie
Klašu audzinātāji, psihologs,
sociālais pedagogs
Klašu audzinātāji, sociālais
pedagogs, psihologs
Skolotāji
Skolotāji

Laika plānojums
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
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▫ Organizēt drošības dienas un citus labvēlīgas vides veidošanas un izpratnes veicinošus
pasākumus.
▫ Organizēt informatīvus pasākumus vecākiem par izglītojamo drošību, inovācijām izglītībā,
skolas dzīvē.
▫ Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
▫ Izvērtēt un izmantot anketēšanas rezultātus skolas vides uzlabošanai un pilnveidošanai.

Pasākuma nosaukums

Klašu audz., dir.vietn.audz.darbā

Visu gadu

Klašu audzinātāji, sociālais
pedagogs, psihologs
Atbalsta personāls
Administrācija, atbalsta personāls

Visu gadu

Atbildīgie

Visu gadu

Programma „Skolas piens.”
Programma „Skolas auglis.”

A.Altmane

Laika plānojums
Novembris – februāris
oktobris – februāris

Izglītojamo bezmaksas ēdināšana no 1.-12.klasei.

Klašu audzinātāji

Visu gadu

Pārrunas ar skolotājiem un izglītojamajiem par pareizu uzturu.

L.Gumeņuka, V.Kuske
L.Gumeņuka, V.Kuske

Visu gadu
Visu gadu

V.Kuske, L.Gumeņuka

Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Oktobris-februārismaijs

Pārrunas un konsultācijas skolotājiem un izglītojamajiem par veselības aizsardzības un sanitāri
higiēnisko prasību ievērošanu.
Izglītojamo saslimšanas profilakses pasākumi.
Konsultācijas izglītojamiem, vecākiem, skolotājiem, ja rodas problēmas ģimenē.
Darbs ar izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem un mācīšanās grūtībām.
Profilaktisko semināru organizēšana un vadīšana (datoratkarība, drošība internetā, smēķēšanas
atkarība, mobings skolā, u.c.) .
6.a,b kl. brauciens uz Bausku (pilsētas pasākums)
Vidusskolēnu braucieni uz futbola, hokeja mačiem Rīgā
„Olimpiskā diena 2018” skolas un Slokas stadionos
Skolotāju dienas svinēšana (pēc atsevišķa plāna).
Iesvētīšana 5.-klasniekos, pirmklasniekos un 10.-klasniekos (aktu zālē).
Lāčplēša dienai veltītie pasākumi.
Akcija „Gaismas ceļš.”
Veselības veicināšanas nedēļa skolā.
Jūrmalas pilsētas vasaras kūrortsezonas atklāšanas pasākums.
P.Zolta piemiņas pasākums „Augsim Latvijai!”
Pēdējā zvana pēcpusdienas 9. un 12. klasēm.
Izlaiduma vakari 9. un 12. klasēm
Atvērto durvju diena vecākiem.
Izstādes (pēc atsevišķa plāna):

Izstāde “Mārtiņdienas ticējumi zīmējumos”
Izstāde “Mans veltījums Latvijai”
Izstāde “Ziemassvētku ticējumi zīmējumos”
Izstāde “Meteņu ticējumi zīmējumos”
Izstāde “Lieldienu ticējumi zīmējumos”
Izstāde “Līgo ticējumi zīmējumos”

M.Mihailova, A.Gorbunovs
M.Mihailova, A.Gorbunovs
M.Mihailova
Z.Tarasenko
A.Fjodorovs
Z.Tarasenko, M.Ļvova, sporta sk.
M.Ļvova un 12.klases
M.Ļvova.,6.,11.kl.audzinātāji
M.Ļvova
M.Ļvova
M.Ļvova, L.Gumeņuka, V.Kuske
Z.Tarasenko, M.Ļvova
V.Antonovs
M.Ļvova, klašu audzinātāji
M.Ļvova, klašu audzinātāji
Skolotāji, administrācija
Z.Tarasenko, M.Ļvova

13.09.2018.
m.g. laikā
28.09.2018.
05.10.2018.
14.09.-11.10.2018.
9.11.2018.
18.11.2018.
26.-30.11.2018.
05.2019.
05.2019.
17.05.2019.
06.2019.
04.2019.

LV skolotāji, Ņ.Eihlere
KV/LV skolotāji
LV skolotāji, Ņ.Eihlere
LV skolotāji, Ņ.Eihlere
KV/LVskolotāji, Ņ.Eihlere
LV skolotāji, Ņ.Eihlere

05. – 09.11.2018.
12. – 16.11.2018.
10. – 14.12.2018.
04. – 08.02.2019.
23. – 26.04.2019.
20. – 24.05.2019.
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Gadskārtu svētku svinēšana.
Vasaras nometne sākumskolas izglītojamiem.
Tūrisma – velotūrisma nometne.
Krievu drāmas teātra apmeklēšana ( skolēni, skolotāji, vecāki)

Paredzamais rezultāts






M.Ļvova, Z.Dambe
T.Ļihačova, sākumsk. skolotāji
A. Fjodorovs, I. Kalkambers
A. Fjodorovs

Visu gadu
06.2019.
Visu gadu
Visu gadu

Uzlabojas sadarbība, savstarpējā sapratne starp izglītojamiem, vecākiem, skolotājiem – līdz ar to skolas mikroklimats.
Tiek veidota izglītojamo piederības izjūta savai skolai, pilsētai, valstij.
Tiek veidota izglītojamo izpratne par veselīgu dzīvesveidu.
Veidojas vecāku izpratne par līdzatbildību izglītojamā sasniegumos un izaugsmē.

Komentāri, piebildes

RESURSI
Prioritātes

Pilnveidot un maksimāli izmantot skolas materiālo bāzi atbilstoši mūsdienu prasībām. Izmantot cilvēkresursus labās
prakses popularizēšanā.
Mērķis
 Uzlabot izglītojamo mācību motivāciju, mācību sasniegumus, izmantojot skolā pieejamos mācību resursus.
 Pilnveidot un attīstīt personāla zināšanas un prasmes, popularizējot tālākizglītībā iegūto informāciju un zināšanas.
Novērtēšanas kritēriji
 Pedagogu izglītības un kvalifikācijas datu bāze.
 Līdzekļu saraksts, izvietojums, izmantošana.
 Stundu vērošanas protokoli.
Uzdevumi
Iesaistītā auditorija, atbildīgie
Laika plānojums
▫ Atbalstīt skolotāju tālākizglītības kursu un semināru, atbilstošu katra skolotāja
Skolas direktore
Visu gadu
tālākizglītības vajadzībām, apmeklēšanu.
▫ Izveidot interneta pieslēgumu katrā kabinetā.
Skolas direktore
Visu gadu
▫ Plānot nepieciešamo mācību un tehnisko līdzekļu iegādi un izmantošanu mācību procesā. Administrācija, MK vadītāji,
Visu gadu
skolotāji
▫ Kursos iegūtās labās prakses piemēru popularizēšana skolā.
Visu gadu
Pasākuma nosaukums
Atbildīgie
Laika plānojums
Administratīvā sēde par skolotāju tālākizglītības vajadzībām un iespējām.
Administrācija, MK vadītāji
Pirmais semestris
Administratīvā sēde par nodrošinājumu ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.
A.Fedosenko, I.Dargele
Skolotāju savstarpējā mācīšanās un pieredzes apmaiņa (pēc atsevišķa plāna)
J.Šķesteris
Visu gadu
Paredzamais rezultāts
 Pilnveidojas un uzlabojas pedagogu pedagoģiskās zināšanas un mācīšanas prasmes.
 Maksimāli tiek izmantoti esošie mācību tehniskie līdzekļi.
 Izglītojamie tiek mērķtiecīgi motivēti mācībām, sekmju uzlabošanai.
Komentāri, piebildes

13

SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBAS UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Prioritātes

Pilnveidot skolas vadības darba kvalitāti, organizējot mērķtiecīgu skolas darba plānošanu un pārraudzību projekta
aprobācijā.
Izveidot augsta prestiža skolu, veicinot katra skolas kolektīva locekļa izaugsmi.
Mērķis
 Pilnveidot skolotāju sadarbību, skolas metodisko darbu atbilstoši izvirzītajām prioritātēm.
 Izvērtēt un pilnveidot skolas darbību reglamentējošos dokumentus.
Novērtēšanas kritēriji
 Skolas iekšējās kontroles plāns un tā realizācijas izvērtējums.
 Aprobācijas projekta darba izvērtējums.
 Skolas darba detalizēts izvērtējums.
 Skolas darbību reglamentējošie dokumenti.
 Anketēšanas rezultāti.
Uzdevumi
Iesaistītā auditorija, atbildīgie
Laika plānojums
▫ Aktivizēt skolotāju, izglītojamo vecāku iesaistīšanu skolas darba vērtēšanas un
Skolas administrācija, atbalsta
Visu gadu
plānošanas procesā.
personāls, klašu audzinātāji
▫ Mērķtiecīgi organizēt skolotāju savstarpējo sadarbību darba kvalitātes uzlabošanai.
Skolas administrācija, MK vadītāji
Visu gadu
▫ Nodrošināt iekšējo normatīvo aktu saskaņotību.
Skolas direktore
Visu gadu
Pasākuma nosaukums
Atbildīgie
Laika plānojums
Labās prakses piemēru izvērtējums un apkopojums semināros pa mācību priekšmetu
MK vadītāji, skolotāji
Marts-aprīlis 2019.
jomām (valodas, tehnoloģijas, u.c.).
Semināri Aprobācijas projekta ietvaros (2 reizes mēnesī)
Apr komanda
Visu gadu
MK sanāksmes
MK vadītāji, skolotāji
Visu gadu
Paplašinātā AS - 5. klašu skolēnu adaptācija pamatskolā.
Administrācija, 5.-kl. skolotāji
Oktobris – novembris
Paplašinātā AS - 10. klašu skolēnu adaptācija vidusskolā.
Administrācija, 10.-kl. skolotāji
Novembris
Paplašinātā AS - 9., 12. klašu skolēnu sekmju izpēte un analīze.
Administrācija, 9., 12. kl. skolotāji
Decembris, aprīlis
Paplašinātā AS – Skolēnu neattaisnoto kavējumu izpētes analīze.
Administrācija, sociālais pedagogs
Novembris, marts
Paredzamais rezultāts
 Apkopota, sistematizēta un popularizēta aprobācijas projekta labākā pieredze.
 Skolotāji prot strādāt komandā.
 Veikts skolas darba izvērtējums visās jomās.
Komentāri, piebildes

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktore

Z. Tarasenko
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