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Sociālā pedagoga darba prioritātes:  

 Individuālas pieejas sekmēšana katram skolēnam 

 Draudzīgas mācību vides veidošana  

 Skolēnu sociālo prasmju veidošana kultūrvidē  

 Rezultatīvu mācību procesu organizēšana  

 Konfidencialitātes ievērošana 

 Pedagoga metodisko un sociālo kompetenču attīstīšana 

Sociālā pedagoga uzdevumi:  
 Plānot atbalsta pasākumus pedagogiem, vecākiem un skolēniem, sniegt palīdzību 

bērna tiesību aizsardzības jautājumos; 

 Novērot skolas kavējumus un apzināt to iemeslus;  

 Konsultēt un motivēt skolēnus mācībam, organizēt un iesaistīt bērnus dažādās 

aktivitātēs; 

 Sadarboties ar pašvaldības institūcijam, veidot jaunus kontaktus sociāla pedagoga 

darba virzienā; 

 Veikt darbu ar dokumentāciju, personas lietam, pilnvarām, e-klases žurnālu un t.l.;  

 Piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, projektos, darba grupās. 

 

 

Nr Uzdevuma, pasākuma saturs Izpildes termiņš Sadarbības partneri 

 

1. Iekšskolas regulārie pasākumi 
1.1. Situācijas novērošana, izvērtēšana un 

analizēšana, informācijas apmaiņa, atbalsta 

pasākumu veikšana. 

Regulāri Administrācija, APU 

komanda, psihologs. 

1.2. Skolas pasākumu, aktivitātēs un nodarbības 

par aktuālajiem jautājumiem un problēmām 

organizēšana. 

Gada laikā Direktora vietnieks 

audzināšanas darbā, psihologs, 

medmāsa, APU komanda. 

1.3. Piedalīšanās pedagoģiskajās un plānošanas 

sēdēs, sadarbība ar APU komandas locekļiem. 

Regulāri  Administrācija, klases 

audzinātāji, psihologs, 

logopēde, metodiķe. 

1.4. Apmeklētāju pieņemšana, individuālas sarunas 

un konsultācijas veikšana, sarunas protokolu 

sastādīšana, vecāku informēšana. 

Pēc vajadzības Skolēni, skolotāji, internāta 

skolotāji, APU komanda, 

vecāki.  

 
  



2. Atbalsts skolēniem 
2.1. Neattaisnotu kavējumu un sekmju jautājumu 

risināšana, e-žurnāla sekošana, izglītojamā 

mājas apmeklēšana, individuālais darbs. 

Pēc vajadzības Administrācija, skolotāji, 

skolēni, psihologs, vecāki. 

2.2. Individuālas sarunas, nodarbības, lekcijas, 

aptaujas veikšana, tikšanās ar speciālistiem. 

Gada laikā Skolēni, institūciju speciālisti, 

APU komanda. 

2.3. Profilaktiskus pasākumus vai klases stundu 

organizēšana un izstrādāšana par aktuālajām 

tēmām. 

Pēc vajadzības Internāta skolotāji, skolēni, 

speciālisti 

  2.4. 

 

 

Savstarpējo konfliktu izskatīšana un risināšana, 

pārkāpumu noskaidrošana, paskaidrojumu 

rakstīšana. 

Pēc vajadzības 

 

Administrācija, APU 

komanda, skolotāji, skolēni, 

psihologs, vecāki. 

  2.5. Emocionāli nestabilu bērnu raksturojumu 

sastādīšana, konsultāciju pie ārstiem 

nodrošināšana, komisijas apmeklēšana. 

Pēc vajadzības Administrācija, skolotāji, 

skolēni, psihologs, vecāki, 

medmāsa, ārsta palīgs, ārsti 

speciālisti. 

  2.6. Konfliktsituācijas „skolēns –  

skolotājs”   izskatīšana un risināšana. 

Pēc vajadzības Internāta skolotāji, skolēni, 

psihologs, APU komanda. 

  2.7. 9.kl. skolēnu apmeklēšana un sekmju 

kontrolēšana. Profilaktisko sarunu veikšana, 

tālākizglītības prognozēšana.  

1 reize mēnesī Administrācija, internāta 

skolotāji, APU komanda 

  2.8. Individuālas nodarbības veikšana ar 

nesekmīgiem skolēniem, paškontroles un 

motivācijas paaugstināšana. 

Otra semestra laikā APU komanda, skolotāji, 

vecāki, skolēni. 

  2.9. Skolēna uzskaites informācijas kartes, 

uzvedības sociālās korekcijas un sociālās 

palīdzības kartes, sarunas protokolu, 

apsekošanas aktu, neatasnoto kavētāju 

informācijas aizpildīšana un nosūtīšana.  

Katru mēnesi Izglītības pārvalde. 

  2.10. Skolēnu konsultēšana, uz mācību 

sasniegumiem motivēšana, skolēnu aktivitāšu 

organizēšana un tajos iesaistīšana. 

Gada laikā Skolēni, institūciju speciālisti, 

vecāki, APU komanda. 

 
3. Atbalsts vecākiem 

3.1. Mājās apmeklēšana, problēmu cēloņu 

izzināšana, telefonu sarunas veikšana, uz skolu 

izsaukšana, oficiālas vēstules vai brīdinājumus 

par pārkāpumiem izrakstīšana un sūtīšana.  

Pēc vajadzības  Internāta skolotāji, Bāriņtiesa, 

Valsts un Pašvaldības policija, 

Sociālais dienests, DPIP, BTA 

inspektori. 

3.2.  Vecāku klubu organizēšana un veikšana par 

aktuālajām tēmām.  

3 reizes gada laikā APU komanda, speciālisti, 

pilsētas viesi. 

3.3. Atbalsta veikšana maznodrošinātām un 

trūcīgām ģimenēm. 

Pēc vajadzības Sociālā dienesta speciālisti, 

Sarkanais Krusts, internāta 

skolotāji. 

3.4. Svarīgu jautājumu risināšana saistītu ar 

bērniem bāreņiem un bērnu namos 

dzīvojošiem skolēniem.  

Pēc vajadzības Internāta skolotāji,bariņtiesas 

spēciālisti, bērnu nāmi. 

3.5. Ziņas apstrādāšana un sūtīšana par bērniem, 

kuru vecāki ir ārzemēs, par pilnvaru derīguma 

terminiem. 

3 reizes gadā Internāta skolotāji, izglītības 

pārvalde. 

 

  



4. Atbalsts pedagoģiem 
4.1. Ieteikumu un rekomendācijas sniegšana, kā 

rīkoties dažādas situācijas, individuālu 

konsultāciju veikšana. 

Pēc vajadzības Internāta skolotāji, skolotāji, 

APU komanda, speciālisti. 

4.2. Stundas laikā bērnu novērošana un uzvedības 

problēmu jautājumu izvērtēšana un risinājumu 

meklēšana  

Pēc vajadzības Skolotāji, internāta skolotāji, 

vecāki. 

4.3. Atbalsts pedagogiem mājas apmeklēšanas 

laikā, ka arī ar vecākiem sadarbības veidošanas 

jautājumu risināšana.  

Pēc vajadzības Internāta skolotāji, psihologs, 

vecāki. 

4.4. Sanāksmes, pieredzes, informācijas apmaiņas 

un diskusijas piedalīšanās.  

Gada laikā Internāta skolotāji, APU 

komanda, Administrācija 

4.5. Pārrunu organizēšana, kopīgo pasākumu 

plānošana un veidošana.  

Gada laikā Internāta skolotāji, psihologs, 

Direktora vietnieki 

 
5. Ārpusskolas pasākumi 

5.1. Materiālu sagatavošana profilaktiskajam 

darbam (kavējumi; uzvedības korekcijas 

kartes, sarunas protokoli) 

1 reizes mēnesī  Izglītības pārvalde 

5.2. Operatīvu un profilaktisku darbu organizēšana 

un koordinēšana.  

Regulāri Mikrorajona inspektori 

Pašvaldības un Valsts policija 

5.3. Sadarbība ar bāriņtiesu un sociālo dienestu 

jautājumos par bērna audzināšanu, atstāšanu 

bez vecāku aizgādības un uzraudzības.  

Pēc vajadzības Bāriņtiesa, Sociālais dienests, 

BTA inspektore, DPIP. 

5.4. Sadarbība ar Bērnu psihoneiroloģiskās 

slimnīcas speciālistiem, vēstules rakstīšana un 

sūtīšana, gadījumos kopēja ārsta apmeklēšana. 

Pēc vajadzības Bērnu psihiatre, klīniskais 

psihologs,  

5.5. Sadarbība ar ģimenes ārstiem un citiem 

ārstiem speciālistiem, gadījumos kopēja ārsta 

apmeklēšana. 

Pēc vajadzības Ārsti spesiālisti 

5.6. Sadarbība ar bērnu nama un Sociālas mājas 

darbiniekiem 

Pēc vajadzības Sociālie pedagoģi, sociālie 

darbinieki un administrācija. 

 
6. Kvalifikācijas celšana 

6.1. Piedalīšanās Bērnu un ģimenes lietu 

ministrijas semināros, pasākumos, projektos, 

konferencēs un kursos. 

Gada laikā (LPMC, Izglītības iniciatīvu 

centrs un t.l.) 

6.2. Piedalīšanās Daugavpils Pilsētas Izglītības 

pārvaldes sanāksmēs  

 

Reizi mēnesī BTA inspektore 

6.3. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citu skolu 

speciālistiem.  

 

Gada laikā Sociālie pedagoģi, atbalsta 

personāls. 

6.4. Jaunas informācijas, inovācijas un pieredzes 

meklēšana, apmācības apmeklēšana, savas 

profesionālas kvalifikācijas pilnveidošana.  

Gada laikā Bibliotēka, kursi, projekti, IT 

tehnoloģijas 

 

 

 

 

Sociālais pedagogs:         Nataļja Hvostova 



Skolas sociālā pedagoga piedāvātās tēmas un aktivitātes 2019./2020.m.g.: 

 
1.kl. 2.kl. “Sveika, mana mīļa skola!”     1.kl. skolēnu vecāku sanāksme 

  Skolas režīms un uzvedības pamāti.   klases stunda 

  “Droši ceļi.”       klases stunda 

3.kl. 4.kl. Kā rīkoties un kur meklēt palīdzību?   klases stunda 

  „Mans konflikts”     klases stunda 

“Kad piekrist, kad atteikties?”    klases stunda 

  „Esmu tāds pats, kā visi”    radošais darbs 

  “Pieci soļi konfliktu risināšana”    pārrunas, klases stunda 

  “Lieto internetu gudri!”      klases stunda 

5.kl. - 9.kl.  Iekšējās kārtības noteikumu jautājumi   klases stunda, vecāku sapulce  

Mana motivācija un iespējas     izpēte, klases stunda 

„Izvēle, atbildība un risks”     klases stunda 

“Es saskarsmē ar citiem”    klases stunda 

Atkarības jautājumi      klases stunda 

1.-3. kl.  “Runcis Rūdis un Bebrs Bruno”    pasākums skolā 

4.kl.  Pašvaldības policijas darbs.    pasākums, ekskursija 

5.kl. - 9.kl. “Līkumi un uzvedība sabiedrībā” 

“Atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un  

jauniešu vidū, likumpārkāpumi”    pasākums skolā 

Pedagogiem: “DSPAC Pieredzēs apmaiņas seminārs.”   marts 

DSPAC II. konference “Kompetenču pieeja  

mācību vides pielāgošanā izglītojamam 

ar speciālām vajadzībām”    25.10.2019. 

Vecāku sapulce: “Ģimenes mīlestības stariņi”    novembris 

Vecāku klubi:  „Bezprāta epidēmija. Spēļu atkarība.”    oktobris 

  „Ciemos pie Ziemassvētku rūķīšiem”” meistarklases decembris 

  „Pozitīvs pašvērtējums,  

kā veiksmīgas personības attīstīšana”    marts 

DSPAC 

tehniskiem darbiniekiem: “Jaunais ieskats uz mūsu bērnu uzvedību”  februāris apaļais galds 
 

1.-9.kl.   Projekts “Skolas soma”      pasākumu un izbraukumu  

organizēšana un koordinēšana 

(Piedāvātās tēmas un aktivitātes var mainīties, saistībā ar problēmas aktualitāti) 

 

Sociālais pedagogs                                Nataļja Hvostova 


