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MĒRĶI  UN  UZDEVUMI: 

 Veidot un nostiprināt izpratni par ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi 

cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni. 

 Izmantot efektīvas tradicionālās un iespēju robežās radīt inovatīvas skolas un 

ģimenes/vecāku sadarbības formas. 

 Vecāku līdzdalības paplašināšana skolas dzīvē, aktualizējot skolas Padomes 

darbu, iesaisti skolas organizētajos pasākumos. 

 Pēc  iespējas  vispusīgi  informēt  vecākus  par  mācību  un  audzināšanas  

saturu  skolā: 
-par  skolēna  attieksmi  pret  macībām, darbu; 

-par  viņa  personīgajām  īpašībām; 

-par  skolēna  apgūtajām  zināšanām, prasmēm, iemaņām, to  līmeni  un  

dinamiku. 

 Sniegt  pilnīgu  katra  bērna  darbības  izvērtējumu un  aktivizēt  vecākus  un  

līdzdarbošanos  bērna  audzināšanā  un  izglītošanā. 

 

DARBA  PLĀNS 

Nr.p/k Pasākumu  nosaukumi Laiks  Atbildīgā  persona 

1. Vecāku iesniegumu  savākšana: 

-ar  lūgumu  atļaut  bērnam  trešdienās  

un  piektdienās  patstāvīgi  braukt  uz  

mājām (ar  atbildību  par  bērna  

dzīvību) 

-ar  lūgumu  bērnam  dzīvot  skolas  

internātā 

-ar  lūgumu  bērnam  apmeklēt 

fakultatīvos  un  pulciņos nodarbības  

 

Septembris  

Visu  gadu 

O.Borisovs, 

internāta  skolotāji, 

skolotāji. 

2. Klases  vecāku  sapulču  organizēšana Septembris Internāta  skolotāji   



Novembris 

Marts 

Maijs  

3. Skolas  vecāku  sapulce 

 

 

Novembris 

Maijs  

M.Raičonoka, 

O.Borisovs. 

4. Skolas  vecāku  komitejas  sapulču  

organizēšana 

Novembris 

Aprīlis  

M.Raičonoka, 

O.Borisovs. 

5. Skolēnu  ģimeņu  apmeklēšana. 

Nelabvēlīgās ģimenes iemesli un 

palīdzības sniegšana. 

Visu  gadu Internāta  skolotāji, 

N.Hvostova. 

6. Vecāku  pedagoģiskā  izglītošana: 

-sadarbība  ar  sociālās  palīdzības  

centra darbiniekiem. 

-sadarbība  ar  bāriņtiesu 

-sadarbība  ar  pašvaldības  policiju 

-sadarbība  ar  skolas  psihologu, ārstu, 

logopēdu, surdopedagogu 

-individuālās  pārrunas  ar  vecākiem 

-nelabvēlīgo  ģimeņu  apmeklēšana 

-sarakste  ar  vecākiem: paziņojumu  

sūtīšana  vecākiem  par  brīvlaiku, 

vecāku  sapulcēm, par  skolas  

pasākimiem, ziņas  par  sekmēm  un  

uzvedību 

Visu  gada Skolas  

administrācija, 

Skolas atbalsta 

komanda, 

internāta  skolotāji, 

O.Karkina, 

N.Hvostova, 

J.Soņina. 

 

 

7. Vecāku dalība skolas pasākumos Visu gada O.Borisovs, 

internāta  skolotāji, 

skolotāji. 

8. Skolas  Padomes  sēdes Oktobris  

Aprīlis 

M.Raičonoka 

 

 

 

  DARBA  FORMAS: 

 Individuālās  sarunas  jautājumiem 

 Konsultācijas  par  dažādiem  vecāku  interesējošiem  jautājumiem 

 Sarakste  (skolēnu  dienasgrāmatas, vēstules) 

 Aptaujas, anketas 

 Skolēnu  apmeklēšana 

 Skolas, klases vecāku  sapulces 

 

 


