
APSTIPRINU 

Daugavpils Stropu pamatskolas –  

attīstības centra direktore 

____________________M.Raičonoka 

2021.gada _______________ 

 

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra 

Sākumskolas skolotāju MK 

DARBA PLĀNS 

2021./2022.m.g. 

 

Metodiskā darba prioritātes: 

 
 Kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā izglītojamiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana; 

 Atbalsts materiālu veidošanā un pasākumu īstenošanā personalizācijas veicināšanai mācību procesā; 

 

Nr. 

p.k. 

Pasākumi Mērķauditorija Norises 

laiks 

Atbildīgais Piezīmes/ 

Mērķi 

1. Informatīvās sanāksmes 

sākumskolas skolotāju MK 

vadītājiem 

Sākumskolas 

skolotāju MK 

vadītāji 

2 reizes 

semestrī 

 

I.Geriņa Skolotāju sadarbības veicināšana jaunā 

mācību satura plānošanā un 

īstenošanā. 



 

2. Semināri par jaunā mācību satura 

plānošanu sadarbībā ar mācību 

jomu koordinatoriem. 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

2-3 reizes 

semestrī 

 

I.Geriņa Skolotāju sadarbības veicināšana jaunā 

mācību satura plānošanā un 

īstenošanā. 

3. 1.Metodiskās komisijas sanāksme: 

 

 Kalendāri tematisko plānu 

apstiprināšana; 

  

 Sākumskolas MK darba plāna 

2021./2022.m.g. apspriešana. 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

 

8.09.2021. 

 

 

I.Geriņa 

Informēt skolotājus par aktualitātēm, 

plānot darbu 2021./2022.mācību gadā 

4. Pieredzes apmaiņas seminārs 

“Jaunā mācību satura ieviešana 

vizuālajā mākslā un dizainā un 

tehnoloģijā.” 

Sākumskolas 

skolotāji, kuri 

māca vizuālo 

mākslu 

16.09.2021. 

 

I.Geriņa Plānot mācību darbu un veicināt 

skolotāju sadarbību 

5. Seminārs „Āra nodarbības 

pirmsskolā ” 

Sākumskolas 

skolotāji, kuri 

strādās 1.klasē 

novembris 

 

I.Geriņa 

 

Plānot mācību darbu un veicināt 

skolotāju sadarbību 

6. 2.Metodiskās komisijas sanāksme: Sākumskolas decembris I.Geriņa Informēt skolotājus par aktualitātēm. 



Sākumskolas skolotāju MK darba 

analīze par paveikto darbu 1. 

semestrī 

skolotāji 

 

7. 3.Metodiskās komisijas sanāksme: 

Kalendāri – tematisko plānu 

2021./2022. m.g. izskatīšana un 

apstiprināšana II semestrim 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

janvāris I.Geriņa Informēt skolotājus par aktualitātēm. 

8. Diagnosticējošais darbs mācību 

valodā 3.klasei  

3.klašu 

sākumskolas 

skolotāji 

17.02.2022. 

 

M.Raičonoka 

 

Diagnosticēt izglītojamo sasniegumus 

mācību valodā atbilstoši standartam un 

programmām 

9. Diagnosticējošais darbs 

matemātikā 3.klasei 

3.klašu 

sākumskolas 

skolotāji 

23.02.2022. 

 

M.Raičonoka 

 

Diagnosticēt izglītojamo sasniegumus 

matemātikā atbilstoši standartam un 

programmām 

10. Pilsētas pasaku konkurss.  

3.-4. klasei 

3.-4.klašu 

sākumskolas 

skolotāji 

februāris - 

marts  

 

I.Geriņa Atbalstīt talantīgos skolēnus, 

papildinot to izpratni par pasakas 

saturu, pierakstu un noformējumu. 

11. Diagnosticējošais darbs valsts 

valodā 3.klasei 

3.klašu 

sākumskolas 

skolotāji 

1.03.2022. 

 

M.Raičonoka 

 

Diagnosticēt izglītojamo sasniegumus 

valsts valodā atbilstoši standartam un 

programmām 



12. Pieredzes apmaiņas seminārs 

sākumskolas skolotājiem „Kā 

sokas pirmklasniekiem apgūstot 

jauno mācību saturu?” 

Skolotāji, kuri 

strādā 1.klasē 

 

marts 

 

I.Geriņa Skolotāju sadarbības veicināšana jaunā 

mācību satura plānošanā un 

īstenošanā. 

13. 4.Metodiskās komisijas sanāksme. 

 

sākumskolas nedēļas plāna 

izstrādāšana. 

marts 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

aprīlis I.Geriņa Informēt skolotājus par aktualitātēm, 

plānot darbu 2021./2022.mā cību gadā 

14. Sākumskolas nedēļa 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

aprīlis 

 

I.Geriņa Plānot mācību darbu un veicināt 

skolotāju sadarbību 

15. Projektu nedēļa  

 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

19.04.2022.- 

22.04.2022. 

 

O.Borisovs Papildināt izglītojamo teorētiskās 

zināšanas un uzlabot praktiskā darba 

iemaņas. 

16. Apzināt pedagogu profesionalās 

pilnveides vajadzības 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

 

Visa mācību 

gada laikā 

 

I.Geriņa 

 

Pilnveidot skolotāju kompetenci. 

17. 5.Metodiskās komisijas sanāksme. 

 

Sākumskolas 

skolotāji 

aprīlis- maijs I.Geriņa 

 

Informēt skolotājus par aktualitātēm, 

daloties pieredzē ar atbalsta 



metodiskā materiāla izstrāde  materiāliem un pasākumiem 

18. 6. Metodiskās komisijas sanāksme: 

Sākumskolas skolotāju MK darba 

analīze: atskaites par paveikto 

darbu 2021./2022.m.g. 

apstiprināšana un mācību 

uzdevumu izvirzīšana jaunajam 

mācību gadam.  

Sākumskolas 

skolotāji 

 

jūnijs I.Geriņa 

 

Informēt skolotājus par aktualitātēm,  

 
 

 

 

 

 

2021.gada 1.oktobrī 

 

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja ____________________ I.Geriņa 

 

 

 

 


