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Prioritātes: 

 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana 

jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana. 

 

 Individualizētas un diferencētas pieejas nodrošināšana skolēniem mācību 

satura apguvē. 

 

Nr.p.

k. 

Pasākums Mērķauditorija Laiks Atbildīgie Mērķis/Piezīmes 

1.  Galveno prioritāšu 
apspriešana MP un 
MK darbam, 
balstoties uz 
kompeteņču pieeju. 

MK vadītāji, 

Skolas atbalsta 

komanda 

07.09.2021. M.Raičonoka Apzināt 

prioritātes skolas 

turpmākajam 

darbam. 

2. Mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtības  

aktualizēšana. 

MK vadītāji, 

mācību 

priekšmetu 

pedgogi 

14.09.2021. Direktores 

vietnieki 

Aktualizēt mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

kārtību. 

3. Metodiskās padomes 
un 
metodisko komisiju 
darba 
plānošana. 

MK vadītāji 22.09.2021. M.Raičonoka 

Dir. vietn. 

izgl.j. 

Precizēt un 

izvirzīt 

metodisko 

komisiju darba 

prioritātes 

jaunajam mācību 

gadam. 

4. Mūsdienīgu mācību 
metožu un 
paņēmienu 
izmantošana mācību 
stundās, balstoties uz 
jauno mācību saturu, 
jaunāko tehnoloģiju 
izmantošana mācību 
un audzināšanas 

Pedagogi 19.10.2021. Mk vadītāji, 

dir.vietn.izgl.j. 

Pilnveidot 

skolotāju 

kompetenci, 

darbā ar 

jaunakajām 

tehnoloģijām. 



procesā 
izglītojamiem ar 
speciālajām 
vajadzībām.   
 

5. Pedagogu 

savstarpēja stundu 

vērošana. 

Pedagogi Mācību 

gada 

garumā 

Mk vadītāji, 

dir.vietn.izgl.j. 

Pilnveidot 

skolotāju 

kompetenci, 

daloties pieredzē 

ar atbalsta 

materiāliem un 

pasākumiem. 

6. Atbalsta sniegšana 
izglītojamiem, 
kuriem ir grūtības 
mācībās, pedagogu 
labā prakse skolēnu 
izglītošanā. 

Pedagogi Mācību 

gada 

garumā 

Skolas atbalsta 

personāls 

Apzināt un 

pievērst uzmanību 

izglītojamiem, 

kuriem ir grūtības 

mācībās.  

7. Mācību procesa 
kvalitātes izpēte 
atbilstoši skolas 
programmām, 
izglītojamo 
individuālo attīstības 
īpatnību ievērošana 
mācību procesā. 

Pedagogi, skolas 

atbalsta 

personāls 

Mācību 

gada 

garumā 

Direktores 

vietn.izgl.j. 

Izpētīt mācību 

procesa 

kvalitāti,lai 

uzlabotu 

izglītojamo 

attīstības 

dinamiku. 

8. Skolēnu patriotisma 
un valstiskās 
identitātes apziņas 
sekmēšana. 

Internāta 

skolotāji 

Mācību 

gada 

garumā 

O.Borisovs Sekmēt 

izglītojamo 

patriotisma un 

valstiskās apziņas 

veidošanu. 

9.  Pedagogu 
profesionalās 
tālākizglītības kursi. 

Pedagogi Mācību 

gada 

garumā 

Pedagogi Pilnveidot 

pedagogu 

kompetenci jaunā 

mācību satura 

plānošanā un 

īstenošanā darbā 

ar izglītojamiem 

ar funkcionāliem 

traucējumiem. 

 

Plāns apspriests MP sanāksmē 22.09.2021., prot.Nr.3 

 

 

 

 

 

 


