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Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra 

direktore ________M.Raičonoka 

2021.gada 01.septembrī 

 

 

Daugavpils Stropu pamatskolas - 

attīstības centra 

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK 

prioritātes un darba plāns 

2021./2022.m.g. 

 
 

 Kompetences pilnveidošana un pedagogu sadarbības veicināšana jaunā 

mācību satura plānošanā un īstenošanā izglītojamiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Korektu darba paņēmienu un metožu izmantošana kvalitatīvā korekcijas darba 

organizēšanā un atbalsta sniegšanā izglītojamiem, kuriem ir valodas, dzirdes, 

mācīšanās, garīgās attīstības, garīgās veselības, smagi garīgās attīstības vai 

vairāki smagi attīstības traucējumi un citi jaukti funkcionāli attīstības 

traucējumi; 

 Vecāku izglītošana bērna audzināšanās un izglītības atbalstam. 

 

 

Darba plāns 

 

Nr.p

/k 

Pasākumi Laiks Kas organizē Mērķi 

1. 

 

 

 

 

MK sēde:  

Prioritāšu noteikšana korekcijas darba 

procesā;  

MK darba plāna sastādīšana;  

Metodiskie ieteikumi dokumentācijas 

aizpildīšanai;  

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo 

pedagogu programmu apspriešana; 

Darba grafiku apstiprināšana; 

Metodisko mācību materiālu izstrādāšanas 

jautājumu apspriešana; 

Pasākumu organizēšana skolēniem un viņu 

vecākiem; 

Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana 

pilsētas pirmsskolu izglītības iestādēm, citu 

izglītības iestāžu pedagogiem un 

speciālistiem; 

Prakses nodrošināšana studentiem, 

topošajiem pedagogiem; 

Publicistisko rakstu gatavošana un 

publiskošana. 

01.09.2021. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

DSPAC dir.vietniece 

izglītības jomā 

Ļ.Urbanoviča 

AC metodiķe, 

logopēde  

I.Valentanaviča  

Logopēdes L.Li  

M.Gamarnik 

M.Vasalauskiene 

O.Šaršūne 

O.Bojarova 

Surdopedagoģes  

L.Siņakova 

L.Ivanova 

Speciālās pedagoģes 

J.Markušonoka 

N.Golubeva 

N.Stepanko 

Psiholoģe O.Karkina 

Pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana savu 

pienākumu 

kvalitatīvai izpildei, 

atbilstoši izglītības 

iestādes prasībām. 



2 
 

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. 

Pedagogu pienākumu 

kvalitatīvai izpildīšanai 

korekcijas darba 

organizēšanā 

izglītojamajiem ar 

dažādiem funkcionāliem 

traucējumiem. 

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  

Speciālās 

pedagoģes 

Surdopedagoģes. 

Vecāku izglītošana bērna 

audzināšanās un 

izglītības atbalstam, 

ievērojot  katra skolēna 

traucējumu un 

individuālās vajadzības 

korekcijas procesā. 

4. „Žestu valoda – kā komunicēšanas veids” 

Praktiskās nodarbības DSPAC pedagogiem. 

Katra mēneša 

1. un 3. 

trešdiena 

 

Surdopedagoģe  

L.Siņakova. 

Darba metožu 

izmantošanai kvalitatīva 

korekcijas darba 

organizēšanā un atbalsta 

sniegšanā izglītojamiem, 

kuriem ir dzirdes  

traucējumi. 

5. Logopēdu un surdopedagogu kalendāri - 

tematisko plānu apspriešana. 

Skolēnu runas un valodas papildapsekošana 

un dokumentācijas gatavošana uz PMK un 

VPMK. 

DSPAC MK sēdes. 

Uzstāšanās un darba analīzes sniegšana 

pedagoģiskās sēdēs. 

 

 

01.10.2021. 

 

Mācību gada 

garumā  

 

Direktore 

M.Raičonoka  

DSPAC 

dir.vietnieces 

izglītības jomā  

Ļ.Urbanoviča, 

R.Reiziņa 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Logopēdes 

Psihologs. 

Pedagogu kvalitatīva 

darba organizēšana katra 

skolēna traucējumu un 

individuālo vajadzību 

korekcijai.  
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6. “Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidošana darbā ar pirmsskolas un 

pamatskolas vecuma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem”. Pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kursi. 

18.10.2021.-

21.10.2021. 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

MA vadītāja, 

logopēde 

I.Valentanaviča 

Speciālais 

pedagogs 

T.Maņkovska 

 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide. 

7. DSPAC „Vecāku klubs” sanāksme “Novērst 

COVID infekcijas izplatību. Mīti par 

vakcināciju un realitāte”.  

 

 

 

 

 

13.10.2021. 

 

Metodiķe, 

logopēde 

I.Valentanaviča  

Psiholoģe 

O.Karkina 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas kluba pasākums 

izglītojamo vecāku 

isaistīšanai un 

izglītošanai bērna un 

ģimenes veselības un 

dzīves pasargāšanai. 

8.  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 

Surdopedagoģe 

L.Siņakova 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe 

O.Karkina 

DSPAC pedagogi 

 

 

Sanāksme izglītojamo 

vecāku izglītošanai bērna 

audzināšanās un 

izglītības atbalstam. 

9. Pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas kursi. Lektore 

I.Blūmentāle /Rīga/.  

17.11.2021. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

AC metodiķe, 

logopēde  

I.Valentanaviča  

 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidei 

atbalsta sniegšanā 

izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešama logopēda, 

surdopedagoga vai 

speciālā pedagoga 

nodarbības. 

10. Daugavpils logopēdu, surdopedagogu un 

speciālo pedagogu metodiskās apvienības 

pieredzes apmaiņas seminārs.  

09.12.2021. DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

MA vadītāja 

I.Valentanaviča 

Logopēdi  

Speciālie pedagogi 

Surdopedagogi 

 

Pedagogu inovatīvu 

mācīšanas metožu 

izmantošana un 

pielāgošana  korekcijas 

darbā, lai motivētu 

izglītojamo iesaistīšanu 

mācību procesā. 

11. DSPAC „Vecāku kluba” Radošās 

meistardarbnīcas “Ziemassvētku brīvdienas 

klāt!”.  

 

13.12.2021. 

 

Metodiķe, 

logopēde  

I.Valentanaviča  

Psiholoģe 

O.Karkina 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

 

Skolas kluba pasākums 

izglītojamo vecākiem 

izglītošanai bērna un 

ģimenes attiecību 

veiksmīgai veidošanai. 

Emoicionālās veselības 

veicināšanai ģimenē. 
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12. MK sēde: Kalendāri - tematisko plānu  

2.semestrim apspriešana. 
Janvāris DSPAC 

dir.vietnieces 

izglītības jomā  

Ļ.Urbanoviča, 

R.Reiziņa 

DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

 

13. Latvijas izglītības iestāžu sadarbības 

ietvaros pieredzes apmaiņas seminārs  

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības 

centrs – Jelgavas novada izglītības iestāžu 

atbalsta speciālisti. 

 

13.01.2022. 

14.01.2022. 

DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

Metodiķe  

I.Valentanaviča 

Pedagogi 

 

 

Izglītojamo  sasniegumu 

un attīstības dinamikas 

valodas traucējumu 

novēršana, kā arī 

kognitīvo procesu 

attīstības pārskata 

veikšana par skolotāja 

logopēda, speciālā 

pedagoga un 

surdopedagoga  darba 

paņēmieniem, metodēm 

kvalitatīva atbalsta 

sniegšanā 

izglītojamajiem ar runas, 

valodas, dzirdes un 

citiem funkcionāliem 

traucējumiem. 

14. Pedagogu, speciālistu didaktiskā un 

prakstiskā materiāla gatavošana. 

Februāris  DSPAC direktore  

M.Raičonoka  

AC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Logopēdes 

Speciālā pedagoģe 

Surdopedagoģes 

Psiholoģe 

 

 

 

Izglītojamo  sasniegumu 

un attīstības dinamikas 

valodas traucējumu 

novēršana, kā arī 

kognitīvo procesu 

attīstības pārskata 

veikšana par skolotāja 

logopēda, speciālā 

pedagoga un 

surdopedagoga  darba 

paņēmieniem, metodēm 

kvalitatīva atbalsta 

sniegšanā 

izglītojamajiem ar runas, 

valodas, dzirdes un 

citiem funkcionāliem 

traucējumiem. 

15. DSPAC „Vecāku kluba” pasākums 

izglītojamo vecākiem 

“Kā izprast sevi un skolēna uzvedību 

pusaudžu vecumā”.  

03.03.2022. DSPAC metodiķe, 

logopēde 

I.Valentanaviča 

Soc.pedagoģe 

N.Hvostova 

Psiholoģe 

O.Karkina 

Skolas kluba pasākums 

izglītojamo vecākiem, lai  

uzlabotu attiecības 

ģimenē un paaugstinātu 

vecāku kompetenci par 

pusaudžu vecuma 

krīzēm. 
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16. Pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas 

speciālistiem  

03.03.2022. 

 

DSPAC metodiķe, 

logopēde 

I.Valentanaviča 

 

Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide 

korekcijas darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir 

nepieciešama logopēda, 

surdopedagoga vai 

speciālā pedagoga 

atbalsts. 

17. Atvērto durvju diena “Lieldienu saulītes 

smaidiņi”.  

 

02.05.2022. 

 

DSPAC 

administrācija 

Metodiķe 

Speciālisti  

Pedagogi 

Psiholoģe 

 

Daugavpils un novadu 

izglītības iestāžu 

sadarbības ietvaros 

pēctecības pasākuma 

organizēšana 

pedagogiem un bērnu 

vecākiem,  izglītojamo 

individuālo vajadzību 

ievērošanā un atbilstoša 

mācību procesa 

organizēšanā. 

18. MK sēde:  

MK darba analīze;  

Skolēnu attīstīšanas dinamikas analīze;  

Individuālā korekcijas darba sasniegumi; 

Tālākie uzdevumi un virzieni 

2022./2023.m.g. 

Maijs DSPAC metodiķe 

I.Valentanaviča 

Speciālās 

pedagoģes 

Surdopedagoģes 

Logopēdes. 

 

Izglītojamo  sasniegumu 

un attīstības dinamikas 

pārskats. 

 

Sastādīja DSPAC metodiķe I.Valentanaviča 

Apspriests logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK sēdē 01.09.2021. 
 


