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Riebiņu vidusskolas 2020. /2021. mācību gada audzināšanas darba plāns 
 

Skolas misija Mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientēts izglītības piedāvājums ir pieejams ikvienam. 

 

Skolas vīzija EKOvidusskola laukos ar daudzveidīgu piedāvājumu ikviena personības izaugsmei. 

Skolas vērtības Atbildība par visu, ko darām, un komandas gars. 

Skolas 

izvēlētais 

virziens 

audzināšanas 

darbā 

Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi spēju un talantu attīstīšanai.  

 

Vērtības un 

tikumi, kas 

īpaši 

akcentējami 

atbilstoši 

mācību gada 

virzienam 

Solidaritāte. 

Taisnīgums. 

Mērenība. 

Gudrība. 

Prioritātes - Skolēnu atbildības, izpratnes par pienākumiem un tiesībām veicināšana. 

- Skolēnu personīgās higiēnas ieradumu veidošana un nostiprināšana, īpaši Covid-19 izplatības laikā. 

- Veselīga dzīvesveida kā dzīves kvalitātes garanta popularizēšana un atbildību lēmumu pieņemšanas nozīmīgums savas un 

līdzcilvēku drošības aizsargāšanā.  

- Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas. 

- Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot bērnu un jauniešu nacionālās identitātes 

veidošanos, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un turpinot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2021.gadā, kā arī stimulējot izglītojamo mērķtiecīgu pilnveidošanos interešu izglītības 

programmās un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

- Latvijas valsts un skolas vērtību (atbildība, sadarbība, komanda) ieviešana un saglabāšana audzināšanas un interešu izglītības 

darbā. 

Darba gaita 
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Nr. 

pk. 
Plānotais virziens Norise Plānotais laiks Atbildīgais 

1. Darba plāna sagatavošana, 

izvērtēšana un 

apstiprināšana 

1. Prioritāšu izvirzīšana audzinātāju un pedagogu  darbā.  

2. Klašu audzinātāju stundu plānu izvērtēšana un apstiprināšana. 

3. Interešu izglītības pulciņu dalībnieku saraksta, nodarbību 

grafika un pulciņu programmu apstiprināšana. 

Septembris 

 

 

R.Pudāne 

 

3. Pedagogu atbalsta 

nodrošināšana 

1. Profesionālās pilnveides semināri, kursi un projekti. 

2. Labās prakses un pieredzes apkopošana audzinātāju radošajās 

tikšanās. 

3. Individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem un pulciņu 

vadītājiem. 

Visu gadu Skolas administrācija 

4. Skolēnu pašpārvalde 

 

 

1. Skolēnu pašpārvaldes darba prioritāšu izvirzīšana un 

jaunu pašpārvaldes locekļu izvirzīšana. 

2. Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšanās apmācībās, projektos, 

semināros. 

3. Skolēnu pašpārvaldes tikšanās ar skolas administrāciju. 

4. Skolēnu pašpārvaldes atbalsta nodrošināšana skolas 

pasākumu organizēšanā. 

5. Akciju organizēšana. 

6. Skolēnu pašpārvaldes darba izvērtēšana mācību gada 

noslēgumā. 

Septembris 

 

Visu gadu 

 R.Pudāne 

5. Latvijas valsts un skolas 

vērtību (atbildība, 

sadarbība, komanda) 

ieviešana un saglabāšana 

1. Tēvzemes nedēļa 

 

 

2. 100 dienas skolā 

 

3. Barikāžu 30. gadadienas piemiņas pasākumi. 

 

4. Žetonu vakars. 

5. Baltā galdauta svētki 

 

6. Projekts “Skolas soma”. 

7. Svētku, atceres un atzīmējamo dienu norises.  

8. Skolas māksliniecisko kolektīvu koncerti valsts svētkos.  

novembris 

 

 

decembris  

 

janvāris  

 

februāris 

maijs 

 

visu gadu 

saskaņā ar kalendāru 

saskaņā ar kalendāru 

Sociālo zinību MJ  

skolotāji, sporta skolotāji, 

10.klase 

 A.Randare, A.Meluškāne, 

1.,12.klase 

Sociālo zinību MJ, 

10.klase, S.Vulāne 

12.klase, A.Meluškāne 

6.klase, I.Grigule, 

I.Dudeniča 

Skolas administrācija 

Mācību priekšmetu 

skolotāji, interešu 
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  izglītības pulciņu skolotāji 

 

6. Veselīga dzīvesveida 

popularizēšana un ar to 

saistītu jautājumu 

aktualizēšana un vides 

izglītība 

 

1. Sporta dienas. 

2. Programma “Piens un augļi skolai” 

3. Pārgājieni un āra nodarbības. 

 

4. Skolas telpu un skolas teritorijas sakopšana. 

5. Eksperiments “Cik tīras mūsu rokas?” 

Visu gadu 

 Oktobris -februāris 

Visu gadu 

 

Visu gadu 

Novembris  

Sporta skolotāji 

Klases audzinātāji 

Mācību priekšmeta 

skolotāji 

Klases audzinātāji 

I.Grigule 

7. Skolas un vecāku 

sadarbības veicināšana 

 

1. Klašu vecāku sapulces. 

2. Skolas vecāku kopsapulce 1.-12.klasēm. 

3. Vecāku dienas. 

4. Skolas padomes sanāksmes. 

5. Skolas māksliniecisko kolektīvu koncerti un nodarbības ar 

vecākiem.  

Visu gadu 

Martā 

 

2x gadā 

 

Visu gadu 

 

Klašu audzinātāji 

Skolas administrācija 

 

 

 

Interešu izglītības pulciņu 

vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

8. Skolēnu iniciatīvas 

veicināšana, pilsoniskās 

līdzdalības veicināšana, 

skolēnu iespēja iesaistīties 

skolas dzīves kvalitātes 

uzlabošanā 

 

 

1. Skolotāju dienas organizēšana. 

2. 10.klašu uzņemšana – iesvētības.  

3. Labo darbu nedēļa. 

4. Rūķu skrējiena plānošana un organizēšana. 

5. Masku balles plānošana un organizēšana. 

 

 

 

6. Valentīndienas pasākuma plānošana un organizēšana. 

 

7. Skolas žetonu vakara plānošana un organizēšana. 

8. Pēdējā zvana un izlaidumu plānošana un organizēšana. 

 

9. Skolas māksliniecisko kolektīvu koncerti, konkursi, pasākumi 

un skates skolā un ārpus tās.  

10. Interešu izglītības pulciņu izstādes, skates, konkursi.  

Oktobris  

Oktobris 

Oktobris 

Decembris 

Janvāris 

 

 

 

Februāris 

 

Februāris 

Maijs, jūnijs 

 

Visu gadu 

Pašpārvalde ,R.Pudāne 

11.klase, A.Solovjova, 

Klašu audzinātāji  

Pašpārvalde, R.Pudāne 

4.klase S.Volonte, 

I.Zenovjeva;7.klase, 

Ā.Pudule; 11.klase, 

A.Solovjova 

9.klase, D.Bravacka, 

pašpārvalde;  

12.klase, A.Meluškāne,  

M.Pokšāne, A.Solovjova 

8.un 11.klase 

Interešu izglītības pulciņu 

vadītājiun to dalībnieki 

10. Skolēnu individuālo 

kompetenču pilnveide 

1. Jaunas interešu izglītības programmas ieviešana un 

realizēšana.(svešvaloda) 

Visu gadu Interešu izglītības pulciņu 

skolotāji 
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interešu izglītības 

programmās 

 

2. Skolēnu talantu attīstīšana vokālajā mākslā, folklorā, 

tēlotājmākslā un dizaina tehnoloģijā, tehniskajā jaunradē, deju 

mākslā. 

3. Repertuāra apgūšana, gatavojoties Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem.  

 

11. Iekšējā 

kontrole/pārraudzība 

1. Klases audzinātāju stundu novērošana. 

2. Pasākumu izvērtēšana. 

3. Interešu izglītības pulciņu stundu novērošana. 

4. Interešu izglītības pulciņu darbības izvērtējams. 

Visu gadu R.Pudāne 

 

 

04.09.2020. 

Direktora vietniece izglītības jomā:  _____________________________________   (R.Pudāne) 

                   

 


