
                                                                             APSTIPRINU 
Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra 

direktore ________M.Raičonoka 

2018.gada 03.septembrī 

 

 

Daugavpils Stropu pamatskolas - 

attīstības centra 

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK 

prioritātes un darba plāns 

2018./2019.m.g. 

 
 

1. Mūsdienu prasībām atbilstošā un profesionāli augstā korekcijas darba 

organizācija izglītojamiem ar runas un dzirdes traucējumiem, 

mācīšanās  traucējumiem, kā arī ar citiem funkcionāliem 

traucējumiem. 

2. Skolotāju logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu sadarbības 

aktivizēšana, kā arī sadarbošanās ar psihologiem, ārstiem, dzimtās 

valodas un internāta skolotājiem, vecākiem. 

3. Atbalsta pasākumu organizēšana bērniem ar dažādiem funkcionāliem 

traucējumiem un viņu vecākiem. 

4. Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un 

sadarbības veicināšana; 

5. Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā. 

 

 

Darba plāns 

 

Nr.p

/k 

Pasākumi Laiks Kas organizē 

SEPTEMBRIS 

1. 

 

 

 

 

MK sēde:  

Prioritāšu noteikšana korekcijas darba procesā;  

MK darba plāna sastādīšana;  

Metodiskie ieteikumi dokumentācijas aizpildīšanai;  

Logopēdu un surdopedagogu programmu apspriešana; 

Darba grafiku apstiprināšana; 

Metodisko mācību materiālu izstrādāšana un gatavošana 

publicēšanai; 

Pasākumu organizēšana skolēniem un viņu vecākiem; 

Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana pilsētas 

pirmsskolu izglītības iestādēm, skolu pedagogiem un 

speciālistiem; 

Publicistisko rakstu gatavošana un publiskošana. 

03.09.2018. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietniece 

izglītības jomā 

Ļ.Urbanoviča 

AC metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča  

Logopēdes L.Li, 

A.Skladova,  

V.Martinova, 

M.Gamarnik, 

D.Lahtionova, 

M.Vasalauskiene, 

AC metodiķe, 

Surdopedagoģes  

L.Siņakova 

L.Ivanova 

Speciālā pedagoģe 

N.Golubeva 

Psiholoģe O.Karkina. 
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2. Korekcijas un attīstošā darba veikšana: 

Nodrošināt bērna valodas traucējumu iespējami maksimālu 

korekciju un kompensēšanu mācību procesā; 

Skaņu izrunas traucējumu novēršana; 

Fonemātiskās uztveres, dzirdes, analīzes un sintēzes iemaņu 

un prasmju attīstīšana un pilnveidošana; 

Apgūstot leksiskās tēmas pilnveidot saistīto runu un bagātināt 

bērna vārdu krājumu; 

Valodas leksiskās un gramatiskās uzbūves pilnveidošana; 

Sakarīgas un izteiksmīgas runas un lasīšanas iemaņu un 

prasmju attīstīšana uz pareizi izveidoto skaņu bāzes; 

Psihisko izziņas procesu attīstīšana; 

Atbalsta pasākumu organizēšana un nodrošināšana. 

 

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji logopēdi sadarbībā 

ar medicīnas darbiniekiem, 

atbalsta komandu, 

pedagogiem,  

internāta skolotājiem. 

3. Sadarbības nodrošināšana ar bērnu vecākiem, sākumskolas, 

dzimtās valodas skolotājiem un skolas atbalsta personālu, 

skolēnu valodas traucējumu novēršanā. 

 

 

Mācību gada 

garumā  

 

 

Direktore M.Raičonoka  

AC metodiķe 

Logopēdes  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes. 

4. Logopēdu un surdopedagogu kalendāri - tematisko plānu 

apspriešana. 

Skolēnu runas un valodas papild apsekošana un atzinumu 

gatavošana uz PMK un VPMK. 

DSPAC MK sēdes. 

Uzstāšanās un darba analīzes sniegšana pedagoģiskajās sēdēs. 

 

 

20.09.2018. 

 

Mācību gada 

garumā  

 

Direktore M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietnieces 

izglītības jomā  

Ļ.Urbanoviča, R.Reiziņa 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča, 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes 

Psihologs. 

5. Skolas speciālistu un pedagogu sanāksme DSPAC pirmo 

klašu skolēnu vecākiem “Sveika, mana mīļā skola!” 

20.09.2018. Direktore M. Raičonoka  

Metodiķe  

Logopēdes  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Psiholoģe  

Pedagogi. 

 

OKTOBRIS 

6. Praktiskās nodarbības DSPAC pedagogiem: „Žestu valoda – 

kā komunicēšanas veids”.  

Katra mēneša 

1. un 3. 

trešdiena 

 

Surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Pedagoģe D.Fedosejeva 

Pedagoģe J.Ļimonova. 

7. DSPAC „Vecāku klubs” sanāksme. „Ģimenes spēļu krātuve”. 

Radoša darbnīca. 

18.10.2018. Metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe N.Hvostova. 
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NOVEMBRIS 

8. Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļa, veltīta Latvijas 

100 gadu jubilejai “Mēs esam Latvijas tauta!”. 

 

05.11.2018. – 

09.11.2018. 

 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

  

 
9.  DSPAC izglītojamo vecāku sapulce “Kas un kāds es esmu?”. Novembris 

 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietniece 

izglītības jomā 

Ļ.Urbanoviča 

dir.vietnieks izglītības jomā 

O.Borisovs 

Metodiķe  

I.Valentanaviča 

Surdopedagoģes L.Siņakova 

L.Ivanova 

Soc.pedagoģe N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina 

DSPAC pedagogi. 

 

 
DECEMBRIS 

 10. DSPAC „Vecāku klubs” sanāksme – „Ziemassvētku pasaka”. 

Meistarklases.  

20.12.2018. 

 

Metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe N.Hvostova.  

 JANVĀRIS 

11. MK sēde: Kalendāri - tematisko plānu  

2.semestrim apspriešana. 
Janvāris DSPAC dir.vietnieces 

izglītības jomā  

Ļ.Urbanoviča, R.Reiziņa 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča. 

12. Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu informatīvā 

sanāksme par didaktisko un prakstisko materiālu gatavošanu. 

Janvāris DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

AC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Logopēdes 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Pedagogi 

Psiholoģe. 

 

 

 

 

FEBRUĀRIS 

13. Pedagogu, speciālistu didaktiskā un prakstiskā materiāla 

gatavošana. 

Februāris  DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

AC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Logopēdes 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Pedagogi 

Psiholoģe. 
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MARTS 

14. „Vecāku klubs” sanāksme “Ģimenes ietekmēšana bērnu 

dzīvē”. Izglītojamo vecāku pieredzes apmaiņas pasākums. 

22.03.2019. DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina. 

15. DSPAC internāta pedagogiem apaļais galds “Seksuālā 

vardarbība pret bērnu – kā atpazīt. Rīcības plāns”. 

 

12.03.2019. DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina. 

APRĪLIS 

16. Piedalīšanās projektu nedēļā. 

Didaktisko materiālu gatavošana un prezentēšana. 

 

23.04.2019.- 

26.04.2019. 

DSPAC metodiķes 

Surdopedagogi 

Logopēdi. 

 
17. DSPAC atvērto durvju diena “Pūpoliņi, pūpoliņi pavasara 

paudējiņi”. Pasākums topošo pirmklasnieku vecākiem, 

bērniem, pedagogiem un ciemiņiem. 

 

25.04.2019. DSPAC administrācija 

Metodiķe 

Speciālisti  

Pedagogi 

Psiholoģe. 

   MAIJS 

18. Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Daugavpils Stropu 

pamatskola – attīstības centrs – Valmieras vājdzirdīgo bērnu 

internātvidusskola. 

 

Maijs DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

 19. MK sēde:  

MK darba analīze;  

Skolēnu attīstīšanas dinamikas analīze;  

Individuālā korekcijas darba sasniegumi; 

Tālākie uzdevumi un virzieni 2019./2020.m.g. 

Maijs DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

  

Sastādīja DSPAC metodiķe I.Valentanaviča. 

Apspriests logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK sēdē 03.09.2018. 
 

 

 


