SEPTEMBRIS
Pedsēde: skolas darba
analīze par 2016./2017.m.g.
un uzdevumi uz
2017./2018.m.g.

1. Zinību diena.
1.,5.klases skolēnu
adaptācijas periods
( septembris ).
Stundu saraksta korekcija.
Drošības mēnesis.
.Soc.ped. sadarbība ar
pilsētas sociālajām
institūcijām.

4. 04.09.-08.09. – Soc. ped.
–riska faktori skolā, ģimenē,
to identificēšana.
Atb.personāls un kl. aud. –
skolēnu individuālas plānus
sastādīšana.
Vadības sanāksme.

5. Audz. stunda - skolas
iekšējās kārtības noteikumi.
Drošība.
Mācību literatūras
nodrošinājums darbā.
Skolas darbinieku darba
grafikus apstiprināšana.

6.Skolas MK informatīvā
7.Skolas padomes
sanāksme.
sanāksme.
Klašu audzinātāju MK sēde: Skolas vecāku sapulce.
* Darba plāna apstiprin. uz
2017./2018.m.g.
Sporta zāles noslogotība.

8.Interešu izglītības pulciņu
darba grafika un skolēnu
saraksta apstiprināšana.
Mācību priekšmetu, klašu
stundu tematisko plānu
saskaņošana un
apstiprināšana.

11. Skolas obligātās
dokumentācijas pārbaude
(e-žurnāls).
Vadības sanāksme.
11.- 15.09. Vieglatlētikas
starti.
18. Vadības sanāksme.
Karjeras nedēļas plāna
apstiprinājums.

12.Audz. stunda - sevis
izzināšana un
pilnveidošana.
Konsultāciju grafika
saskaņošana.

13.Klašu audzinātāju
tikšanās ar nākamajiem
pirmklasniekiem un viņu
vecākiem.

14.Skolas MP sanāksme.
Skolēnu mācīšanās prasmju
attīstīšana.

15. 1.-12.klašu – ekskursijas
diena.
Skolēnu padomes
sanāksme.

21.

22. Olimpiskā diena.
1.-5.kl.; 6.kl.-12. kl.

28. Etnogrāfiskās nedēļas
pasākumi.

29. Miķeļdienas ( 5. - 7.
klases ).

19. Audz. stunda - piederība 20. Fotografēšana
valstij.

25.Vadības sanāksme.
26. Audz. stunda - veselība
Etnogrāfiskā nedēļa:1.-7. kl. un vide.
Etnogrāfiskas nedēļas pas.

27. Etnogrāfiskās nedēļas
pasākumi.

OKTOBRIS
2. Drošības nedēļa –
„Veselīgs dzīves veids”
(medmāsa).
Vadības sanāksme.
Skolotāju dienai veltīts
pasākums.
9. 9. - 13.10.– latviešu
valodas nedēļa.
9.10. - 20.10. – karjeras
nedēļa (mācību ekskursijas).
Vadības sanāksme.

3. Audz. stunda – drošība.
TSI karjeras centra
ameklējums ( 8. - 9. kl. ).

4. Kabinetu materiāli
tehniskās bāzes
pilnveidošana-N.Poluškina.

5. Adaptācijas perioda
rezultāti.

10.Lekcija”Atkarība”5.-8. kl.
( P. Žukovs )
Audz. stunda - karjeras
izvēle.
Rudens svētki sākumskolā.

11.MK komisiju sanāksme
“Projektu tematikas
apstiprināšana”, priekšmetu
nedēļas plānošana.
Skautbols - 5.-8.kl.

16. Vadības sanāksme.

17. Audz. stunda - karjeras
izvēle.
Volejbols - 9. - 12. kl.

18. Iekšējā kontrole –
sekmju izraksti skolēnu
dienasgrāmatās.

12. Skolotāju informatīvā
sanāksme.
Klašu audzin. MK sēde:
* Patriotiskā audzināšana
* Pieredzes apmaiņa:
Klases pasākumus organiz.,
nozīme un aktualitāte.
19. E-žurnāla pārbaude.
Skolēnu sekmju uzskaite.
Jautras stafetes - 1.-2. kl.;
3.-4. kl.

23. BRĪVLAIKS.
Skolas obligātās
dokumentācijas pārbaude
(iekšējā kontrole – klašu
audzinātāju dokumentācija).
Vadības sanāksme -stundu
apmeklēšana.
30. Iekšējā kontrole –
pagarinātās grupas darba
hospitēšana.
Vadības sanāksme.

24. Pedsēde.
BRĪVLAIKS.

25.
BRĪVLAIKS.

31. Audz. stunda - veselība
un vide.
Adaptācijas perioda rezultātu
apkopojums.

26.
BRĪVLAIKS.

6. Iekšējā kontrole –
iekšējās kārtības noteikumu
izpilde.
Skolas latviešu valodas
olimpiāde ( 7. – 8. kl. )
( A. Savicka )
13.

20. Konference Karjeras
nedēļa.
Audz. stunda – drošība.

27.
BRĪVLAIKS.

NOVEMBRIS
1. Vājo skolēnu
iesaistīšanas pēcpustundu
konsultāciju darbā.

2. Skolotāju informatīvā
sanāksme.

8.Soc.ped. sadarbība ar
pilsētas sociālajām
institūcijām.

9.Runas un valodas prasmes 10.
rezultāti – MK sākumskolā.

3. Krievu valodas konkurss
“Saistoša krievu valoda”
( 2. – 11. kl. )
( J. Maksimova,
J. Puškina ).

6. Vadības sanāksme.
6.11.-17.11. – patriotiskā
dekāde.

7. Audz. stunda - piederība
valstij.

13.
13. -17. Basketbols/Strītbols
6.-7.kl.
8.-9.kl.
10-12.kl.

14. Audz. stunda 15. Pasaules olimpiāde
pilsoniskā līdzdalība.
“Krievu lacītis”.
Skolas bioloģijas olimpiāde. ( 2. – 11. kl. ).
( T. Žoludja ).
( J. Maksimova ).

16.Skolotāju informatīvā
sanāksme.
Skolas angļu valodas
olimpiāde.
( R. Zakirova ).

17.Skolēnu padomes
sanāksme.
Svinīga līnija – “LR - 99”.

20.Vadības sanāksme.
Stundu apmeklēšana.

21.Mīklu dienas skolas
bibliotēkā.
Audz. stunda - pilsoniskā
līdzdalība.

22.

23.

24.

27. Vadības sanāksme.

28. Audz. stunda - sevis
izzināšana un
pilnveidošana.

29.

30. Pilsētas bioloģijas
olimpiāde.

DECEMBRIS
1. Skolas padomes
sanāksme.
4. Vadības sanāksme.
MK SANĀKSMES-mācību
programmu satura izpildes
izvērtējums, MK darba
izvērtējums, stundu
apmeklējuma analīze.
08.12.-12.12. – 9.,12. kl.
iesniegumu VPD.
11. Jaunā standarta
ieviešana.
Vadības sanāksme.
Florbols: 5.-6.kl.;7.-9.kl.;
10-12.kl.

5. Audz. stunda - karjeras
izvēle.

6.

7.

8. Skolēnu padomes
sanāksme.

12. Audz. stunda - veselība
un vide.
Radošs konkurss „Ziemas
pasaka” (1.-4. kl.).

13. Skolēnu sekmju
uzskaite.

14. Skolotāju informatīvā
sanāksme.
Klašu Ziemassvētku egles.
9., 12. kl. vecāku sapulce.

15. Balle darbiniekiem.
Skolas mājas lapas
papildināšana.

18. Vadības sanāksme Stundu apmeklēšana.

19. Ziemassvētku eglīte.
( 1. – 4. kl. ).
Jaungada eglīšu konkurss.
( S. Medvedeva, J. Jaņkova,
L. Prokofjeva ).

20. Pedsēde „Mācību darba
sasniegumi”.

21. Ziemassvētku eglītee
( 5.-12.kl. ). Deja balle .
( 5.-12.kl. ).
( A. Lazutenkova ).

22. Audz.st.- instruktāža par
uzvedību. Drošība.
Svinīga līnija.
“Mācību semestra rezultāti”

25. BRĪVLAIKS.

26. BRĪVLAIKS.

27. BRĪVLAIKS.

28. BRĪVLAIKS.

29. BRĪVLAIKS.

