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Daugavpils 

Stropu pamatskolas - attīstības centra 

Sociālā pedagoga darba plāns 

2021./2022. mācību gadam. 

 
Sociālā pedagoga darba prioritātes:  

 Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jauna mācību satura 

plānošanā un īstenošanā. 

 Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai 

mācību procesā. 

 Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana. 

 Individuāla atbalsta sniegšana skolēnam, pēc viņa vajadzībām. 

 Aktuālo jautājumu izskatīšana COVID-19 pandēmijas periodā. 

 Skolēnu sociālo prasmju veidošana kultūrvidē. 

 Pedagoga metodisko un sociālo kompetenču attīstīšana. 

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

bērna tiesību aizsardzības jautājumos; 

 Apkopot datus par skolēnu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un 

ģimenē. 

 Novērot un skolas kavējumus un informēt atbilstošas instances;  

 Novērot skolā atkarības problēmas esamību, veikt preventīvus pasākumus, mazinot 

recidīvus; 

 Organizēt izglītojošo darbu sociālās pedagoģijas jautājumos bērniem, ģimenēm un 

pedagogiem.   

 Konsultēt un motivēt skolēnus mācībam, organizēt un iesaistīt bērnus dažādās 

aktivitātēs; 

 Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, 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.  

1.5. Skolēna uzskaites informācijas kartes, 

uzvedības sociālās korekcijas un sociālās 

palīdzības kartes, sarunas protokolu, 

apsekošanas aktu, neatasnoto kavētāju 

informācijas aizpildīšana un nosūtīšana.  

Regulāri Iekšēja dokumentācija. 

 

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, 

tikšanās ar speciālistiem. 

Sociālās un psiholoģiskās korekcijas un 

sociālās palīdzības un atbalsta individuālās 

programmas izstrādāšana; 

Gada laikā Skolēni, institūciju speciālisti, 

APU komanda. 

2.3. Preventīvus pasākumus vai klases stundu 

organizēšana un izstrādāšana par aktuālajām 

tēmām.  

Gada laikā 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. Atbalsts 9.klašu skolēniem mācību gada 

beigšanai. Profilaktisko sarunu veikšana, 

tālākizglītības prognozēšana.  

Pēc vajadzības Administrācija, internāta 

skolotāji, APU komanda 

  2.7. Individuālas nodarbības veikšana ar 

nesekmīgiem skolēniem, paškontroles un 

motivācijas paaugstināšana. 

Otra semestra laikā APU komanda, skolotāji, vecāki, 

skolēni. 

  2.8. 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 apsekošana, problēmu cēloņu 

izvērtēšana, 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: 

 Novērst COVID infekcijas izplatību. Mīti un 

realitāte par vakcināciju. 

 

 

13.10.2021.  

 

APU komanda, skolas 

speciālisti. 



Radošās meistardarbnīcas “Ziemassvētku 

brīvdienas klāt”. 
 “Kā izprast sevi un skolēna uzvedību 

pusaudžu vecumā”. 

13.12.2021. 

 

03.03.2021. 

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. 

2 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 

4.6. Atbalsts personalizācijas veicināšanas mācību 

procesā. APU komandas pasākums 

05.01.2022. APU komanda, pedagoģi. 

4.7. Prevences pasākumi izglītojama 

personalizacijas veicināšanai izglītības iestādē 

04.02.2022. APU komanda, tehniskie 

darbinieki 

 
5. Ārpusskolas pasākumi 

5.1. Materiālu sagatavošana par skolēniem 

profilaktiskajam darbam: 

kuri neapmeklē skolu; 

kuri ir aizbraukuši uz ārzemēm; 

kuru vecāki ir aizbraukuši strādāt ārzemēs; 

kuri atrodas ārpus ģimenes aprūpē. 

 

 

1 reizi mēnesi, 

1 reizi pusgadā  

 Izglītības pārvalde 

5.2. Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes 

Starpinstitucionālo komisiju likumpārkāpumu 

profilakses darbam ar bērniem. 

Pēc vajadzības Starpinstitucionāla komisija 

5.3. Operatīvu un profilaktisku darbu organizēšana 

un koordinēšana.  

(jautājumos par bērnu drošību, skolas 

kavējumiem, atkarībām, ģimenes konfliktiem, 

vardarbību starp bērniem skolā, vardarbību 

ģimenē u.c.); 

Pēc vajadzības  Mikrorajona inspektori 

Pašvaldības un Valsts policija 

 

 

 

 

5.4. Sadarbība ar bāriņtiesām jautājumos par bērna 

audzināšanu, atstāšanu bez vecāku aizgādības 

Pēc vajadzības Bāriņtiesa, BTA inspektore, 

DPIP. 



un uzraudzības, par iemesliem. 

Piedalīšanās Daugavpils pilsētas bāriņtiesas 

sēdēs. 

5.5. Sadarbība ar Sociālo dienestu: 

atbalsts skolēniem no maznodrošinātām 

ģimenēm krīzes situācijās; 

darbs ar sociālā riska ģimenēm un ģimeņu 

apsekošana; 

informācijas apmaiņa. 

Pēc vajadzības Sociālais dienests 

5.6. Sadarbība ar Bērnu psihoneiroloģiskās 

slimnīcas speciālistiem,  

vēstules rakstīšana un sūtīšana,  

gadījumos kopēja ārsta apmeklēšana. 

Sadarbība ar ģimenes ārstiem un citiem 

ārstiem speciālistiem. 

Pēc vajadzības Bērnu psihiatre, klīniskais 

psihologs, ģimenes ārsts, ārsts 

speciālists. 

5.7. Sadarbība ar bērnu nama un Sociālas mājas 

darbiniekiem. 

Pēc vajadzības Sociālie pedagoģi, sociālie 

darbinieki un administrācija. 

5.8. Sadarbība ar nevalstiskam organizācijām, 

bērnu intereses paplašināšanā, pasākumu 

organizēšana.  

Gada laikā Sporta biedrības, Sarkanais 

Krusts. 

5.9. Aktuālie jautājumi COVID-19 pandēmijas 

perioda. Stresa mazināšanai preventīvie 

pasākumi. 

Atvērto durvju diena. 

25.11.2021. 

 

20.04.2022. 

APU komanda, pedagoģi, 

vecāki. 

 
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  

Iepazīšanās ar Daugavpils Pusaudžu resursa 

centra darbību 

“DVE inovatīvo metožu izmantošana 

sociālpedagoģiskajā darbā”  

“Reproduktīvā izglītība”  

BJC pieredzes apmaiņas seminārs darbā ar 

jauniešiem. 

Profesionālās kompetences pilnveidošanās 

supervīzijā 

Reizi mēnesī 

 

13.10.2021. 

 

10.11.2021. 

 

11.01.2022. 

08.02.2022. 

 

15.03.2022. 

BTA inspektore,  

 

M.Lazdāne, V.Gallers 

M.Lazdāne, J.Kezika 

 

I.Kalnageidāne, N.Zabaraovska 

M.Lazdāne, A.Jansone 

 

M.Lazdāne, J.Kaļiņina 

6.3. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citu skolu 

speciālistiem, sociālo pedagogu metodiskās 

apvienības vadītāju M.Lazdāne. 

Regulāri 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 2021./2022.m.g.: 

(ar COVID laika ieteikumu ievērošanu)  

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

  Skolas režīms un uzvedības pamāti.   klases stunda 

  “Droši ceļi.”       klases stunda 

3.kl. 4.kl. Kur meklēt atbalstu un ka pareizi rīkoties?  klases stunda 

  Iekšējās kārtības noteikumu jautājumi   klases stunda 

“Kad piekrist, kad atteikties?”    radošais darbs 

  „Vienlīdzības pamāti sava pulku lokā”   klases stunda  

  “Konfliktu risināšanas soļi”    pārrunas, klases stunda 

  “Internets, kā palīgs rīks”     klases stunda 

5.kl. - 9.kl.  Preventīvas grupu sarunas pārkāpumu 

 mazināšanai par aktuālam tēmām: 

Atkarība, Uzvedība, Konflikti     grupu, jeb individuālas nodarbības 

Socializācijas iespējas mūsdienu vidē    klases stunda 

„Piekritu, iekritu”      klases stunda 

“Es saskarsmē ar citiem”    klases stunda 

1. kl.  Apsveikumi ar Pirmo mācību gadu!  pasākums skolā, Pašvaldības policija  

4.kl.  Pašvaldības policijas darbs.     maijs 

5.kl. - 9.kl. “Aktuālie jautājumi par atkarību vielu lietošanu 

   un izplatīšanu un likumpārkāpumi jauniešu vidū.”  Preventīvais pasākums 

Pedagogiem: “Atbalsts personalizācijas veicināšanas mācību procesā.”  APU komandas pasākums 

Vecāku sapulce: Aktuālie jautājumi COVID-19 pandēmijas perioda.  

Stresa mazināšanai preventīvie pasākumi    25.11.2021. 

Vecāku klubi:  Novērst COVID infekcijas izplatību. Mīti un realitāte par vakcināciju.  13.10.2021. 

Radošās meistardarbnīcas “Ziemassvētku brīvdienas klāt”.   13.12.2021. 

“Kā izprast sevi un skolēna uzvedību pusaudžu vecumā”.   03.03.2022. 

DSPAC 

tehniskiem darbiniekiem: Prevences pasākumi izglītojama  

personalizacijas veicināšanai izglītības iestādē  APU komandas pasākums 

 

1.-9.kl.   Programma “Skolas soma”    pasākumu organizēšana un koordinēšana 

 

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

 

 

Sociālais pedagogs                                Nataļja Hvostova 


