Apstiprinu:
Skolas direktors S.Karžaņecs
01.09.2021.
Bērzupes speciālās pamatskolas Atbalsta komandas darba plāns 2021./2022. mācību gadā.
Mērķis:
Skolēnu sekmju, skolas apmeklējuma, labsajūtas klases kolektīvā un skolā uzlabošanās veicināšana un sadarbības prasmju pilnveidošana
mācīšanās un audzināšanas procesā.
Galvenie uzdevumi mācību gadam:
1. Sniegt atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem problēmsituācijās.
2. Darbs ar nemotivētiem izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus.
3. Profilaktiskais darbs ar skolēniem ar uzvedības, mācīšanās grūtībām.
4. Audzināšanas procesa efektivizēšana- skolēnu dzīvesprasmju veidošana un attīstīšana.
Mēnesis
Aktivitāte
Datums
Laiks
Piezīmes
Līdz 24.09.
Septembris Dokumentu sakārtošana.
Skolas atbalsta komandas sanāksme.
1 x mēn.trešdienā
13.10
(biežāk-pēc
vajadzības)
Konsultācijas, pārrunas, profilaktiskais darbs ar skolēniem, vecākiem.
Visu mēnesi
Pēc pieprasījuma
Individuālo plānu izveide C klašu skolēniem.
3.-4.ned.
Saskaņojot ar
administrāciju
C klašu skolēnu izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klases audzinātājiem,
2.-3.ned.
administrāciju.
Skolas atbalsta komandas sanāksme.
1x mēn.trešdienā
13.10
Oktobris
(biežāk- pēc
vajadzības)
Resursu mēnesis- 5.klases skolēnu adaptācijas izpēte (mācību stundu vērošana un 2.-3.ned.
aptaujas anketas)
Resursu mēnesis- 1.klases skolēnu adaptācijas izpēte (mācību stundu vērošana un 1.-2.ned.
aptaujas anketas)
Iegūto datu par 1.un 5.klašu adaptāciju apkopošana, apstrāde, informācijas
3.ned.
sagatavošana klašu audzinātājiem un administrācijai.
Sanāksme – 1.,5.klašu adaptācijas izpētes rezultātu apspriešana ar administrāciju 4.ned.
un klašu audzinātājiem.
Skolas atbalsta komandas sarunas ar klašu skolēniem un vecākiem par uzvedības Visu mēnesi
Pēc pieprasījuma
problēmām un mācīšanās grūtībām.
1.klases izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klases audzinātāju un administrāciju. 2.ned.

5.klases izpētes rezultāti – sanāksme kopā ar klases audzinātāju un administrāciju
Jauno skolēnu 6.-9. klasēs adaptācijas izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klašu
audzinātājiem, administrāciju.
Jauno skolēnu 2.-4. klasēs adaptācijas izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klašu
audzinātājiem, administrāciju.
Profilakses nodarbība 6.-9.klasēm – Dusmu terapija, vardarbība vienaudžu starpā,
atkarības.

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris

3.ned.
4.ned.
4.ned.

Skolas atbalsta komandas sanāksme.

1x mēn.trešdienā
(biežāk- pēc
vajadzības)
3.,4.klašu izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klašu audzinātājiem, administrāciju. 1.ned.
6.-9.klašu izpētes rezultāti- sanāksme kopā ar klašu audzinātajiem ,
4.ned.
administrāciju.
Skolas atbalsta personāla grupas – sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem
Visu mēnesi
par uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
Skolas atbalsta komandas sanāksme.
1x mēn.trešdienā
(biežāk- pēc
vajadzības)
Skolas atbalsta komandas- sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem par
Visu mēnesi
uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
Ped.pad.sēde- atskaite par paveikto I pusgadā
4.ned.
Skolas atbalsta komandas sanāksme- I semestra darba izvērtēšana un uzdevumu
4.ned.
izvirzīšana II pusgadam.
Skolas atbalsta komandas sanāksme
1x mēn.trešdienā
(biežāk pēc
vajadzības)
Dokumentu sakārtošana, pilnveide II pusgadam.
2.ned.
2.un 3.klasei profilakses 3 Džimbas nodarbības par drošību.
2.,3.,4.ned ceturtdienas
Skolas atbalsta personāla grupas- sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem
par uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
Skolas atbalsta komandas sanāksme.

Sadarbībā ar
psihologu un
klases
audzinātāju.

27.10.,28.10.

13.10

13.10
Pēc pieprasījuma

13.10

17.00

Visu mēnesi
1x mēn.trešdienā
(biežāk-pēc
vajadzības)

13.10

Saskaņojot ar
internāta
skolotājiem.
Pēc pieprasījuma

Marts

Skolas atbalsta personāla grupas- sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem
par uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
Profilakses nodarbības 3.-6. klasēm “Drošs internets”, 7.-9. klasēm „Atkarības”.
2.un 3.klases profilakses 3 Džimbas nodarbības par drošību.

Visu mēnesi

Individuālas konsultācijas un atbalsta sniegšana 9. klases skolēniem karjeras un
tālākizglītības izvēlē.
Skolas atbalsta komandas sanāksme

Visu mēnesi

Skolas atbalsta personāla grupas- sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem
par uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
2.un 3. klases 3 Džimbas nodarbības par drošību, Džimbas nodarbību noslēgums.

Aprīlis

Individuālas konsultācijas un atbalsta sniegšana 9. klases skolēniem un viņu
vecākiem karjeras un tālākizglītības izvēlē un mācību gada noslēguma pārbaudes
darbu un ieskaišu sagatavošanās laikā.
Skolas atbalsta komandas sanāksme

Maijs

Skolas atbalsta personāla grupas- sarunas ar atsevišķiem bērniem un vecākiem
par uzvedības problēmām un mācīšanās grūtībām.
Atkārtota 1.klases adaptācijas izpēte (aptaujas anketa, datu apstrāde, analīze un
interpretācija)
Atkārtota 5.klases adaptācijas izpēte un iespējamo problēmu risināšana (aptaujas
anketa, datu apstrāde, analīze un interpretācija)
Skolas atbalsta komandas sēde
Individuālas konsultācijas un atbalsta sniegšana 9. klases skolēniem un viņu
vecākiem karjeras un tālākizglītības izvēlē un mācību gada noslēguma pārbaudes
darbu un ieskaišu kārtošanas laikā.
1.un 5.klašu adaptācijas izpētes rezultātu analīze, secinājumi un rekomendāciju
turpmākajam darbam izstrāde.
Konsultācijas, pārrunas, profilaktiskais darbs ar skolēniem, vecākiem.

3.ned.
2.,3.,4.ned.ceturtdienas

Pēc pieprasījuma

17.00

1x mēn.trešdienā
(biežāk- pēc
vajadzības)
Visu mēnesi

13.30

3.,4. ned.ceturtdienas

17.00

Pēc pieprasījuma

Visu mēnesi
1xmēn.trešdienā
(biežāk- pēc
vajadzības)
Visu mēnesi

Saskaņojot ar
internāta
skolotājiem.
Sadarbībā ar
administrāciju

Saskaņojot ar
internāta
skolotājiem.
Sadarbībā ar
administrāciju

13.10
Pēc pieprasījuma

3.ned.
4.ned.
1xmēn.trešdienā
(biežāk -pēc
vajadzības)

13.10
Pēc pieprasījuma,
saskaņojot ar
administrāciju

2.ned.
Visu mēnesi

Pēc pieprasījuma

Individuālas konsultācijas bērniem ar mācīšanās, uzvedības un emocionāla
rakstura problēmām.
Atbalsta komandas sēde- darba izvērtējums.
C klašu individuālo plānu izpilde, secinājumi un rekomendāciju turpmākajam
darbam izstrāde.

Piedalīšanās skolas ped.pad.sēdē. atbalsta komandas darba izvērtējums.

3.ned.
3.ned.

4.ned.

Sadarbībā ar
mācību
priekšmetu
skolotājiem,
administrāciju

