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1.1.Skolotāju darbs                                                 

1.1.1. Mācību priekšmetu 

programmu pārskatīšana, uz 

kompetencēm balstītu mācību 

programmu izstrāde 2.kl.,5kl., 

8. klasei un apstiprināšana pie 

vadības 

                                                

1.1.2. Internāta skolotāju 

darba plānu izstrāde, 

nodarbību satura tematiskais 

plānojums 

                                                

1.1.3. Interešu pulciņu darba 

plānojums un tā izpilde 

                                                

1.1.4. Skolas ārpusstundu 

pasākumu tematiskais 

plānojums 

                                                

1.2.MK pasākumi 

skolotāju atbalstam 

                                                

1.2.1. Mācību programmu 

izstrādē 
                                                

1.2.3. Programmas izpildes 

izvērtēšanā 

                                                

1.3.Skolas vadības 

darbs 

                                                

1.3.1. Stundu saraksta 

izstrāde 
                                                

1.3.2. Slodzes sadale un 

tarifikācijas izstrāde 

                                                

1.3.3. Plānu apstiprināšana un 

analīze  

      -internāta skolotāju darbā 

      -ārpusstundu. 

                                                

1.3.4. Mācību programmu 

satura izpildes izvērtēšana 

 

                                                



1.3.5. Audzināšanas 

programmas izstrāde un 

izvērtēšana 

                                                

 

II MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS 

                                                

2.1.Pasākumi MK 

darbā 

                                                

Mācību metožu izvēle un 

pielietošanas prasme: 

                                                

         -pieredzes apmaiņa                                                 

         -vērošana un analīze                                                 

Mācību stundas 

organizācija 

                                                

-Skolēnu sasniegumu 

vērtēšana 

                                                

-Skolēnu izaugsmes 

dinamikas uzskaite un analīze 

                                                

Skolotāju darba 

pašizvērtējums 

                                                

2.2.Internāta skolotāju 

darbs 

                                                

Pasākumi vecākiem:                                                 

         -informācijas aprites 

algoritms, 

                                                

         -skolēnu izaugsmes 

dinamikā, 

                                                

Pasākumi skolēniem:                                                 

       -atbilstoši grupas audz. 

plānam, 

                                                

       -individuāla palīdzība un 

atbalsts, 

 

                                                

2.3.Pārbaudes darbi                                                 

       -skolas                                                 

       -valsts (arod kvalif. 

eksām.) 

                                                

2.4.Vadības pasākumi                                                 

Informācijas aprites 

algoritma ar vecākiem  

                                                

      -izveide                                                 



      -kontrole                                                 

Vecākiem sniegtās 

informācijas un kvalitātes 

kontrole 

                                                

Stundu un audzināšanas 

pasākumu vērošana 

                                                

Stundas organizācijas un 

norises kvalitātes izvērtēšana 

                                                

Pārbaudes darbu rezultātu 

analīze 

                                                

Stundu kavējumu uzskaites 

un analīzes kontrole 

                                                

Mācību un audzināšanas 

procesa norises kvalitātes 

analīze un uzdevumi turpmāk 

                                                

 

III IZGLĪTOJAMO 

SASNIEGUMI 

                                                

3.1. MK darbs atbalsta 

sniegšanā skolotājiem 

                                                

 Pārbaudes darbi un to 

analīze 

        A T B I L S T O Š I  P Ā R B A U D E S  D A R B U  G R A F I K A M  

Individuālo plānu izstrāde 

programmā -59 
                                                

3.2.Internāta skolotāju 

darbs 

                                                

Skolēnu izaugsmes 

dinamikas datu bāzes 

veidošanas koordinēšana 

programmā -59 

                                                

Skolēnu sasniegumu 

pašvērtēšanas vadība 

                                                

3.3.Skolas vadības 

darbs 

                                                

Skolēnu sasniegumu 

uzskaites kontrole 

                                                

Gūto sasniegumu 

izvērtēšana un tālāko 

uzdevumu noteikšana: 

                                                

       -mācību priekšmetu 

mācīšanā, 

                                                



 

IV ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMAJIEM 

                                                

4.1.Skolēnu veselības 

aprūpe un neatliekamā 

palīdzība 

                                                

Veselības ziņu kartotēkas 

precizēšana 

                                                

Informācijas aprites un 

darbības sistēmas izveide 

(precizēšana) negadījumu, 

traumatisma, saslimšanas, 

profilaktiskās potēšanas 

jautājumos 

                                                

Medicīnas kabineta 

labiekārtošana 

                                                

4.2.Drošības pasākumi                                                 

Skolēnu un skolas 

darbinieku informēšana par  

COVID-19 rīcības plānu 

                                                

Informācija par palīdzības 

dienestiem 

                                                

Informācija par rīcību 

ekstremālās situācijās un 

evakuācijas gadījumā 

                                                

Instruktāža drošības 

jautājumos 

                                                

Uzvedības noteikumu 

mācību un ārpusstundu 

pasākumos ievērošanas 

kontrole 

 

                                                

4.3. Karjeras izvēles 

pasākumi 

                                                

Interešu programmu izvēle                                                 

karjeras izglītības 

programmas izstrāde un 

prezentācija 

                                                

Profesijas izvēles 

konsultācijas pie karjeras 

pedagoga. 

                                                



4.4.Mācību procesā 

sniegtais atbalsts 

                                                

Fakultatīvās nodarbības     PĒC NODARBĪBU PLĀNA      

Konsultācijas pie 

priekšmetu skolotājiem 

    PĒC INDIVIDUĀLAS NEPIECIEŠAMĪBAS      

Atbalsts nodrošināšanā ar 

mācību līdzekļiem 

                                                

4.5.Skolēnu atpūtas un 

interešu pasākumi 
(atbilstoši skolas pasākumu 

plānam) 

 

                                                

 

V SKOLAS VIDE 

                                                

5.1.Pasākumi skolas 

prestiža veidošanai 

                                                

Atvērto durvju diena                                                 

Dalība rajona un republikas 

pasākumos 

                                                

5.2.Pozitīvas 

sadarbības vides 

veidošana 

                                                

Iekšējās kārtības 

noteikumu precizēšana 

                                                

Noteikumu ievērošanas 

kontrole 

                                                

Jauno skolēnu un pedagogu 

uzņemšana kolektīvā 

                                                

Internāta skolotāju 

nodarbības, pasākumi 

     A T B I L S T O Š I  M Ē N E Š A  D A R B A  P L Ā N A M          

Skolas telpu sanitāri 

higiēniskā kontrole 

                                                

Uzraudzības dienestu 

norādījumu izpilde 

A T B I L S T O Š I  P R A S Ī T A J A M      

Skolas telpu labiekārtošana                                                 

VI RESURSI                                                 

6.1.Resursu 

nodrošinājums 

                                                

Telpu remonts 

 

                                                



Iekārtu iegāde 

 

                                                

Mācību līdzekļu 

nodrošinājums 

 

                                                

        -pasūtīšana                                                    

        -iepirkšana                                                 

Resursu obligātās 

dokumentācijas precizēšana, 

papildināšana, sakārtošana 

 

 

                                                

6.2.Resursu 

izmantošana 

                                                

Tehnisko iekārtu 

izmantošanas noteikumu 

precizēšana 

                                                

Gada budžeta tāmes 

sastādīšana un apstiprināšana 

                                                

Budžeta tāmes izpildes 

kontrole 

                                                

6.3.Pedagoģiskā 

personāla 

nodrošinājums 

                                                

Pedagogu pienākumi un to 

precizēšana 

                                                

Talākizglītības precizēšana 

(kursu, semināru, metodiskā 

palīdzība) 

                                                

Slodzes precizēšana 

 

                                                

Pedagoģiskā personāla 

kvalifikācijas pašizvērtēšana 

 

                                                

VII IESTĀDES 

DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 
 

                                                



7.1.Skolas vadības 

darbs 

                                                

Vadības ciklogramma:                                                 

Pedagogu padomes sēdes                                                 

Apspriedes pie skolas 

vadības 

                                                

MK sanāksmes                                                 

Metodiskās padomes 

sanāksmes  

                                                

Iekšējās kontroles 

pasākumi 

                                                

7.2.Skolas darba 

pašnovērtēšana 

                                                

Pašnovērtēšanas 

sagatavošana 

                                                

Vispārējā vērtēšana un tās 

rezultātu analīze  

                                                

Sagatavošanās pasākumi 

detalizētai pamatjomas 

vērtēšanai ‘Mācību saturs” 

                                                

Pamatjomas vērtēšana                                                 

Pašnovērtējuma ziņojuma 

projekta apspriešana un gala 

ziņojuma sagatavošana 

                                                

Iepazīšanās ar 

pašvērtējuma ziņojumu 

 

                                                

7.3.Skolas attīstības 

plāna veidošana 

(papildināšana, 

korekcijas) 

                                                

Attīstības plāna īstenošanas 

kontrole 

                                                

7.4.Darbs obligātās 

dokumentācijas un 

skolas izstrādāto 

reglamentējošo 

dokumentu 

sakārtošanā 
 

                                                



Noteikumu, kārtību 

izstrāde  

                                                

Skolēnu personu lietu, 

skolēnu sarakstu, stingrās 

uzskaites dokumentu 

sakārtotības kontrole 

                                                

Skolas lietu nomenklatūras 

un arhīva precizēšana un 

sakārtotības kontrole 

                                                

7.5.Vadības komandas 

darbības pašvērtēšana 

                                                

7.6.Sadarbība ar 

sabiedrību un dažādām 

institūcijām 

                                                

Pasākumi vecākiem 

atbilstoši SPKC algoritmam 

 

                                                

Skolas dzīves publicitātes 

nodrošināšana 

                                                

Projekti u.c. 

 

                                                

 

 

PPS – pedagoģiskās padomes sēdes 

AD – apspriede pie direktora 

MK – metodisko komisiju apspriedes 

DV – apspriedes pie direktora vietniekiem 


