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Daugavpils Stropu pamatskolas - 

attīstības centra 

Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolas komandas  

prioritātes un darba plāns 

2019./2020.m.g. 

 
 

1. Mūsdienu prasībām atbilstošā un profesionāli augstā Atbalsta pozitīvai 

uzvedībai (APU) skolas komandas darba organizācija izglītojamiem ar 

runas un dzirdes traucējumiem, mācīšanās  traucējumiem, kā arī ar 

citiem funkcionāliem traucējumiem. 

2. Skolas administrācijas, pedagogu, logopēdu, surdopedagogu un 

speciālo pedagogu, psihologa un medicīnisko darbinieku, skolas 

apkalpojošā personāla sadarbība, kā arī aktīva sadarbošanās ar 

izglītojamo vecākiem. 

3. Atbalsta pasākumu organizēšana izglītojamajiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem. 

 

 

Darba plāns 

 

Nr.p

/k 

Pasākumi Laiks Kas organizē 

SEPTEMBRIS 

1. 

 

 

 

 

APU sēde:  

Prioritāšu noteikšana 2019./2020.m.g. darba procesā;  

APU darba plāna sastādīšana;  

Pasākumu organizēšana skolēniem un viņu vecākiem; 

Pasākumu organizēšana skolas pedagogiem, skolas 

apkalpojošam personālam; 

Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana pilsētas 

pirmsskolu izglītības iestādēm, skolu pedagogiem un 

speciālistiem; 

Publicistisko rakstu gatavošana un publiskošana. 

02.09.2019. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

Skolas APU komandas 

pārstāvji 

 

 

 

2. APU noteikumu realizēšana: 

Nodrošināt bērnam ar valodas, dzirdes vai citiem 

funkcionālajiem traucējumiem, iespējami maksimālu atbalstu 

APU programmas iegaumēšanā gan mācību procesā skolā, 

gan starpbrīžos, gan ārpus skolas dzīvē; 

APU programmas atbalsta pasākumu organizēšana un 

nodrošināšana gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem. 

 

Mācību gada 

garumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietnieks 

metodiskā darba jomā 

O.Borisovs 

AC metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča  

Speciālā pedagoģe 

N.Hvostova 

Surdopedagoģe  

L.Siņakova 

Psiholoģe O.Karkina 

Ārsta palīgs J.Soņina 

Skolas pedagogi. 
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3. “Sveika, mana mīļā skola!” 

Skolas APU komandas pārstāvju, speciālistu un pedagogu 

sanāksme DSPAC pirmo klašu skolēnu vecākiem. 

19.09.2019. APU komandas pārstāvji 

Direktore M. Raičonoka  

Metodiķe 

Sociālā pedagoģe  

Logopēdes  

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Psiholoģe  

Pedagogi. 

 OKTOBRIS 

4. „Ārprāta epidēmija. Spēļu atkarība” 

DSPAC „Vecāku kluba” sanāksme. 

16.10.2019. Metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe N.Hvostova. 

 

 

NOVEMBRIS 

5.  “Ģimenes mīlestības stariņi” 

DSPAC izglītojamo vecāku sapulce. 

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 

 6. „Ciemos pie Ziemassvētku rūķīšiem” 

DSPAC „Vecāku kluba” meistardarbnīcas.  

13.12.2019. 

 

Metodiķe, logopēde  

I.Valentanaviča  

Psiholoģe O.Karkina 

Soc.pedagoģe N.Hvostova.  

 JANVĀRIS 

 7. “Pedagogu pieredze darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli 

traucējumi” 

DSPAC pedagogiem apaļais galds. 

02.01.2020. APU komandas pārstāvji 

DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina. 

FEBRUĀRIS 

 8. “Jaunais ieskats uz mūsu bērnu uzvedību” 

DSPAC apkalpojošā personāla darbiniekiem apaļais galds. 

04.02.2020. APU komandas pārstāvji 

DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina. 

MARTS 

 9. “Seksuālā vardarbība pret bērnu – kā atpazīt. Rīcības plāns” 

DSPAC internāta pedagogiem apaļais galds. 

 

12.03.2020. APU komandas pārstāvji 

DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe N.Hvostova 

Psiholoģe O.Karkina. 
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10. “Pozitīvs pašvērtējums kā veiksmīgas personības attīstīšana” 

„Vecāku kluba” pasākums izglītojamo vecākiem.  

18.03.2020. DSPAC metodiķe, logopēde 

I.Valentanaviča 

Psiholoģe O.Karkina. 

  MAIJS 

11. APU sēde:  

APU komandas darba analīze;  

Tālākie uzdevumi un virzieni skolas APU komandas darbam 

2020./2021.m.g. 

Maijs DSPAC APU komandas 

pārstāvji. 

 

Sastādīja DSPAC APU komandas pārstāvis, metodiķe I.Valentanaviča 

Apspriests skolas APU komandas sēdē 01.09.2019. 
 

 

 

 

 


