
Darbs ar vecākiem 

Darbs  ar  vecākiem  skolā  būvējas   pēc  principa  bērns – vecāki - skola, kas  ļauj  

sasniegt  mācību  un  audzināšanas  programmas  galveno  mērķi. Skolā  un  klasē  

regulāri  notika  vecāku  sapulces, arī  regulāri  notika  tikšanās  ar  vecākiem, skolēnu  

apmeklēšana, aptaujas, anketas. Bija novadītas   52. klases vecāku sapulces. 

Klase Datums  Tēma  

1.a pap. 01.09.16 

28.11.16 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Adaptācija skolā, sekmes, uzvedība . 

1.b pap. 01.09.16 

01.11.16 

28.11.16 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības attīstība. 

Skolēnu adaptācija skolā. 

1.a 01.09.16 

20.12.16 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Klases kolektīva saliedēšana 

1.b 01.09.16 

28.11.16 

Vecāku un skolas sadarbība  

Vecāku iepazīšanās ar skolas APU programmu 

2.a 01.09.16 

28.11.16 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Aktuālās problēmas klasē.  

2.b 01.09.16 

28.11.16 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības attīstība. 

1.-2.s kl. 01.09.16 

26.05.17 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums. 

3.a 01.09.16 

28.11.16 

09.01.17 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums. 

Iepazīstināšana ar diagnosticējošo darbu norisi. 

3.b 01.09.16 

28.11.16 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi. 

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības attīstība. 

4.a 01.09.16 

04.10.16 

28.11.16 

18.04.17 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Uzvedības problēmas klasē. 

Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums. 

Izlaiduma  vakars. Mācību, uzvedības rezultātu analīze. 

4.b 01.09.16 

26.03.17 

26.05.17 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Izlaidums sākumskolas. 

Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums. 

3.,4.,6.s kl 01.09.16 

30.05.17 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums 

5.a 01.09.16 

28.11.16 

Mācību un audzināšanas uzdevumi 2016./2017.m.g. 

Uzvedības problēmas klasē. 

5.b 01.09.16 

28.11.16 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Vecāku iepazīšanās ar skolas APU programmu. 

6.a 01.09.16 

28.11.16 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Vecāku iepazīšanās ar skolas APU programmu. 

6.b 01.09.16 

27.02.17 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Uzvedības problēmas klasē. 

7.a 01.09.16 

09.01.17 

28.04.17 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Mācību un uzvedības rezultāti I.sem. 

Skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšana. 

7.b 01.09.16 Skolas iekšējās kārtības noteikumi.  



30.05.17 Mācību un uzvedības rezultātu apkopojums. 

8.kl 01.09.16 

28.11.16 

Iepazīstināšanā ar iekšējās kārtības noteikumiem skolā un režīmu. 

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības attīstība. 

7.,8.,10.s 

kl. 

01.09.16 

16.02.17 

Mērķi un uzdevumi jaunajam māc.g. 

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības attīstība. 

9.a 01.09.16 

28.11.16 

07.04.17 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.  

Gatavošanās izlaiduma eksāmeniem. 

Pēdējais  zvans, izlaidums. 

9.b 01.09.16 

28.11.16 

07.04.17 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi.  

Gatavošanās izlaiduma eksāmeniem. 

Pēdējais  zvans, izlaidums. 

 

 
 

 
 



28.11.2016 bija novadīta skolas vecāku sapulce – “APU programma realizācija  skolā” (26.vecāki) 

Gada  laikā  bija  apmeklēti  13 skolēni, kas  sastādīja 5,4%  no  kopēja  skolēnu  skaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


