
 

 

 

Riebiņu vidusskolas audzināšanas darba plāns 2019./2020.m.g. – 2021./2022.m.g. 

 

Audzināšanas mērķis: Nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, 

rīcībspējīgu un atbildīgu personu sabiedrībā, 

veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu,  

bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, 

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei. 

(MK noteikumi Nr. 480.) 

 

 

Mērķi 2019./2020.-2021./2022.mācību gadam:  

1. Pilnveidot audzēkņu savstarpējo attiecību kultūru, veicinot atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas 

situācijās radīt iespējas skolēnu pilsoniskai līdzdalībai klases, skolas, pilsētas un valsts izglītības un 

kultūras veidošanā. 

2. Sekmēt skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstīšanai.  

3. Stiprināt nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, veicināt motivētu iesaistīšanos radīt iespējas 

skolēnu pilsoniskai līdzdalībai klases, skolas, pilsētas un valsts izglītības un kultūras veidošanā. 

 

Uzdevumi: 

1. Cieņpilnu, atbildīgu un iecietīgu audzēkņu savstarpējo attiecību veicināšana.  

2. Audzēkņu vērtību izglītības audzināšana. 

3. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi profesionālajā jomā 

un spēj veikt pašvērtējumu.  

4. Karjeras izglītības pasākumu realizēšana. 

5. Patriotisma jūtu attīstīšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sekmējot cieņu pret Latvijas valsti, 

tautu, tās kultūru un tradīcijām. 

6. Audzēkņu piederības sajūtas veidošana savai ģimenei, skolai, pilsētai, valstij. 

7. Veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un fiziskās veselības pamatu 

8. Drošības jautājumu apguve un ievērošana.. 

Audzināšanas darba vadlīnijas: 

 Tālākizglītība un profesionālā izaugsme.  

 Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana. 

 Tikumiskā audzināšana. 

 Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse. 

 Darbības prasmes ekstremālās situācijās un satiksmes drošība. 

 Uzvedības un saskarsmes kultūra. 

 Tiesības un pienākumi. 

 Estētiskās vides veidošana. 

Saskaņā ar IZM un VISC norādītajām vadlīnijām ik gadu noteikt Riebiņu vidusskolas 

galvenās prioritātes audzināšanas darbā.(skat. Pielikumā) 

 

 

 

Apstiprinu: 

Skolas direktore:                         (I.Anspoka) 



Vērtības un tikumi, kas akcentējami atbilstoši mācību gada virzienam : 

1. Atbildība.  Tolerance. Savaldība. Līdzcietība. 

2. Solidaritāte. Taisnīgums. Mērenība. Gudrība. 

3. Drosme. Godīgums. Laipnība. Centība.   

  Klašu audzinātāju regulārais darbs: 

1. Klases audzināšanas darba gada plānojums; 

2. Klases stunda vienu  reizi nedēļā atbilstoši skolas audzināšanas stundu plānam un klases audzinātāja 

darba plānojumam; 

3. Klases audzināšanas darba gada atskaite; 

4. Sekmju lapu noformēšana atbilstoši skolas darba plānam; 

5. Stundu kavējumu uzskaite; 

6. Klases audzinātāja darba pašvērtējums par mācību gadu.; 

7. Klases raksturojums par mācību gadu. 

8. Materiāli „ Ideju bankai” (1 reizi semestrī). 

Klašu audzinātāju sanāksmes: 

1. Septembris. Audzināšanas darba plānošana mācību gadam; pieredzes apmaiņa, sadarbība ar skolēnu 

pašpārvaldi. 

2. Janvāris. 1. semestra darba rezultāti.  

3. Jūnijs.  Mācību gada audzināšanas darba norises analīze. Skolotāju pašvērtējuma un administrācijas 

vērtējuma rezultāti. Uzdevumi jaunajam mācību gadam. 

4. Reizi 2 mēnešos pieredzes apmaiņas tikšanās. 

Vecāku sapulces klasēs: 

1. I semestrī: septembra beigās/oktobra sākumā; 

2. II semestrī: martā; 

3. kā arī pēc nepieciešamības.  

Vecāku dienas skolā: 

1. I semestrī;   

2. II semestrī.   

Citi pasākumi: 

Skolas pasākumi, ekskursijas, sporta un tūrisma dienas, talkas, tematiskās nedēļas – atbilstoši skolas darba 

plānam. 

Ieteicamie pasākumi: 

Pēc klases audzinātāja izvēles – teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās atsevišķos projektos vai 

labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, ZZ čempionātā utt. 

 

Riebiņu vidusskolas direktora vietniece      Rita Pudāne 

Saskaņots ar Skolas padomi 2019.gada 15.oktobrī 

  

 

 

 

 



 

 

 

Riebiņu vidusskolas galvenās prioritātes audzināšanas darbā 2019./2020. m.g.: 

1. Sekmējot bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē un 

tālāknodošanā, motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās un 

gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un to norisei - 2020. gada 6.-

12. jūlijā, Rīgā. 2020. gada pavasarī plānotas repertuāra apguves pārbaudes un svētku dalībnieku 

atlases skates, konkursi.  

2. Sekmēt skolēnos patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko 

līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, organizēt pasākumus, lai stiprinātu piederības 

sajūtu savai valstij, koptu valsts, kopienas un skolas tradīcijas. Iesaistīt skolēnus nozīmīgās 

sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs. 

3. Turpināt iesaistīties Latvijas simtgadei veltīto pasākumu norisē. 

4. Veicināt skolēnu pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un sekmēt to ievērošanu. 

5. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību. 

 

Riebiņu vidusskola2019/2020 

Pielikums. 


