
       Internāta skolotāju MK darba plāns 2021./2022.m.g. 

Pamatjoma: Mācību saturs 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Semināru un kursu apmeklēšana par  motivācijas 
veidošanu pozitīvai uzvedībai. 
 

Internāta  skolotāji 2021.-2022. Semināri, kursi. 

2. Klases stundu  tematiskais plānojums. Internāta  skolotāji 2021. gada 
septembris- 
oktobris 

Audzināšanas programma, metodiskā literatūra, 
papīrs, IT. 

3. Atklāto klases stundu  plānošana un norise . Internāta  skolotāji 2021.-2022. 
 

Atklāto klases stundu plānojums. 

4. MK darba plānošana katra skolotāja individuālai 
attīstībai un izaugsmei 

MK vadītāji 
 
 

2021.-2022. MK plāns, aptaujas 

5. Kvalitatīvs  internāta skolotāju darbs skolēnu brīvā laika 
organizēšanā. 
 

Internāta skolotāji 2021.-2022. Materiālā bāze, radoša pieeja. 

6. Pedagoga darba pašnovērtējuma organizēšana. Internāta skolotāji 2021.-2022. 
 

IT . 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Internāta grupu pasākumu plānošana. 
 

Internāta skolotāji 2021. gada 
septembris, 
oktobris 

Audzināšanas programma, IT. 

2. Internāta skolotāju sadarbība ar klašu audzinātājiem, 
skolēnu sekmes, stundu apmeklējumi, kavējumi. 
 

Internāta skolotāji, klašu 
audzinātāji 

2021.-2022. IT, E klase 

3. MK sanāksmē  analizētās atklātās klases stundas MK vadītāji 2021.-2022. 
 

IT 

4. Mājas darbu izpildes izvērtējums, skolēnu attieksme 
pret mājas darbu izpildi. 

MK vadītāji 2021.-2022. Eklase, kancelejas preces 

5. Skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveide 
ārpusstundām. 

Internāta skolotāji 2021.-2022. Mācību grāmatas, daiļliteratūra 

6. Skolēnu   brīvā laika organizēšana (arī nestandarta- 
pārgājieni,  teātra izrādes, koncerti, diskotēkas u.c.) 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā, internāta 
skolotāji 

2021.-2022. IT, transports 



7. Sadarbība ar vecākiem  , tās izvērtējums. Sociālais pedagogs 2021.-2022. E klase, telefons 

8. Skolēnu iesaiste projektos. 
 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

2021.-2022. Erasmus projektu vadlīnijas 

Pamatjoma: Skolēnu sasniegumi 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Izvērtēt skolēnu labos, sliktos darbus.  Par labajiem 
darbiem skolēnus apbalvot. 

Skolas vadība 2021.-2022. Eklase, skolas finansu līdzekļi 

2. Audzināšanas darba prioritāšu noteikšana grupās. Internāta skolotāji 2021. gada 
oktobris 

Audzināšanas programma 

3. Izvērtēta iespēja izglītojamiem piedalīties praktisko 
darbu izstādēs, konkursos novadā, valstī 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 
Mācību priekšmeta skolotāji, 
Internāta skolotāji 
 

2021.-2022. Izglītojamo aktivitāte, pedagogu radošs darbs 

4. Izglītojamo sasniegumu izvērtēšana, sasniegto rezultātu 
analīze 

MK vadītāji 2021.-2022. 
2x gadā 

PP sēdes, papīrs, dators 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Drošības instruktāžu veikšana, to ievērošana Klašu audzinātāji un mācību 
priekšmetu skolotāji, internāta 
skolotāji 
 

2021.-2022. 
2x gadā 

IT, pārrunas 

2. Dažādu pasākumu organizēšana Skolas direktora vietnieces 
mācību un audzināšanas 
darbā. 
Mācību priekšmetu skolotāji 
Internāta audzinātāji 
 

2021.-2022. 
 

Idejas, finansu līdzekļi, laiks 

3. Skolēnu grupu darba plānošana. Internāta skolotāji 2021.-2022. Idejas, materiālā bāze (spēles, bumbas u.c.) 

4. Skolēnu izpēte, skolēnu pašvērtējums Internāta skolotāji 2021.-2022. Kancelejas preces, IT 

5. Metodisko materiālu audzināšanas darbā apkopošana, 
noformēšana.  

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā, internāta 
skolotāji. 

2021.-2022. Kancelejas preces, IT 

6. Gatavošanās LR 103. gadadienai, talku, labo darbu 
organizēšana. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā, internāta 
un mācību priekšmetu 
skolotāji. 

2021.-2022. Kancelejas preces, darba inventārs 

7. Sadarbība ar dažādām valsts institūcijām skolēnu Sociālais pedagogs, skolas  2021.-2022. Telefons, IT, kancelejas preces, transports 



atbalstam un bērnu interešu aizstāvībai. direktora vietniece 
audzināšanas darbā. 

8. Atbalsts skolēniem karjeras izvēlei- informatīvo dienu 
apmeklēšana citās skolās (pēc skolēnu izvēles), dažādu 
profesiju iepazīšana,  izglītības iestāžu piedāvāto 
izglītības programmu iepazīšana, klases stundu 
tematiskajos plānos iekļaut stundas karjeras izvēlei,  
apzināt skolēnu spējas un intereses, ievērojot skolas 
audzināšanas programmu, nodrošināt individuālas 
konsultācijas izglītības programmu izvēlē katram 9. 
klases skolēnam,  apkopot metodisko materiālu karjeras 
izvēlei, aptaujāt skolēnus par nākošo profesiju, apzināt 
absolventu gaitas pēc skolas beigšanas- tālākizglītību un 
integrāciju darba tirgū. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā, klašu 
audzinātāji un internāta 
skolotāji 

2021.-2022. IT, metodiskie materiāli, kancelejas preces 

9. Skolēnu anketēšana „Kā es jūtos skolā”. Psihologs, internāta skolotāji 2021.-2022. Kancelejas preces, IT 

10. Skolēnu uzvedības pārkāpumu, mācību stundu 
kavējumu, nesekmības uzskaitījums, analīze, 
uzlabojums. 

Sociālais pedagogs, skolas 
direktora vietnieces mācību un 
audzināšanas darbā 

2021.-2022. E klase, IT, kancelejas preces 

11. Atbalsta komanadas aktīva darbība, pēc vajadzības 
pieaicinot dažādus speciālistus ārpusskolas. 

Atbalsta komanda 2021.-2022. Telefons, IT, kancelejas preces 

12. Skolēnu motivācija pozitīvai uzvedībai, pozitīvai 
attieksmei pret sevi un citiem. 

Skolotāji, atbalsta komanda 2021.-2022. Idejas, pārrunas, apbalvojumi un pateicības, uzslavas, 
sadarbība ar vecākiem, valsts institūciju iesaiste pēc 
vajadzības 

Pamatjoma: Skolas vide 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Skolēniem drošas un estētiski pievilcīgas vides 
veidošana. 

Mācību priekšmeta skolotāji 
Internāta skolotāji 
Skolas vadība 
 

2021.-2022. Idejas, dažādi materiāli, iekšējās kārtības noteikumi 

2. Pilnveidot iekšējās kārtības noteikumus un 
nodrošināt skolas iekšējās kārtības noteikumu 
izpildi. 

Skolas vadība 2021.- 2022. Cilvēkresursi 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi 

3. Pozitīva mikroklimata veidošana skolā. Skolas vadība, skolotāji, 

atbalsta komanda 

2021.-2022. Skolas pasākumu plāns, sadarbība ar vecākiem, 

apbalvošanas sistēma, skolēnu un vecāku iesaiste 

skolas darba organizēšanā un dažādu jautājumu 

risināšanā 



4. Skolotāju darba pašvērtējums. Skolas direktors 2021.-2022. IT, kancelejas preces 

5. Regulāri pilnveidot skolas mājas lapu un popularizēt 
skolas tēlu Facebook vietnē. 

Skolotāja Juta Vasjatkina 2021.-2022. IT 

6. Skolēnu saskarsmes  problēmas grupās, to 
risinājums 

Skolas direktora vietniece 

audzināšanas darbā 

2021.-2022. Pārrunas, sadarbība ar vecākiem, telpa 

7. Skolēnu estētiskās gaumes izkopšana, internāta 
istabiņu noformējums, sakārtotība, tīrība- konkurss.  

Internāta skolotāji 2021.-2022. Kancelejas preces, skolas materiālā bāze 

8. Skolēnu  attieksme pret savām mantām, skolas 
inventāru. 

Internāta skolotāji 2021.-2022. Skolēnu aptaujas, kancelejas preces 

9. Internāta telpu renovācija. Skolas direktors 2022. gada 
jūnujs-augusts 

Skolas finansu līdzekļi 

Pamatjoma: resursi 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. Internāta skolotāju esošais un nepieciešamais 
materiālais nodrošinājums skolēnu brīvā laika 
pavadīšanai. 

Internāta skolotāji 
 

2021.-2022. Skolas finansu līdzekļi. 

2. Datoru nodrošinājums atpūtas telpai. Skolas direktors 2021.-2022. Skolas finansu līdzekļi, sponsoru piesaiste 

Pamatjoma: Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana. 

Uzdevumi Atbildīgais Laiks Resursi 

1. 1.,2.,3. grupas audzināšanas darba plānojums, 
rezultāti, metodiskie materiāli. 

Internāta skolotāji 
 

2021. gada 
janvāris 

Kancelejas preces, IT 

2. 5.,6.grupas audzināšanas darba plānojums, rezultāti, 
metodiskie materiāli. 

Internāta skolotāji 
 

2021. gada 

februāris 

Kancelejas preces, IT 

3. Skolēnu brīvā laika organizēšana Internāta skolotāji 
 

2021.-2022. Skolas materiālā bāze 

4. Internāta skolotāju iepazīstināšana ar ANO 
konvenciju, bērnu tiesībām un pienākumiem. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

2021. gada 

oktobris 

Metodiskie materiāli 

5. Interešu izglītības, internāta grupu žurnālu pārbaude 
Eklasē. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

2021.-2022. Eklase, IT 

6. Klases stundu frontāla hospitācija- plānojums, 
norise, metodes, skolēnu ieinteresētība 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

2021. gada 

februāris , marts 

Kancelejas preces, IT 

7. Atklāto klases stundu analīze. Skolas direktora vietniece Pēc katras Klases stundu plāni, materiāli 



audz. darbā atklātās stundas 

8. Internāta skolotāju darba ar bērniem pārbaude, tās 
rezultāti. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas  darbā 

2021. gada 

decembris, 2022. 

gada marts, maijs 

Kancelejas preces, IT 

9. Internāta skolotāju MK noslēguma sēde- atskaite 
par darba rezultātiem,mērķi un uzdevumi 
nākošajam mācību gadam. 

Skolas direktora vietniece 
audzināšanas  darbā 

2021. gada  

februāris, jūnijs 

IT, kancelejas preces 

10. Internāta skolotāju darba analīze. Skolas direktora vietniece 
audzināšanas darbā 

2021. gada jūnijs Kancelejas preces, IT 

11. Internāta skolotāju pieredzes apmaiņa MK vadītāji 2021.-2022. Grupu audzināšanas programmas, metodiskie materiāli 

 

 

 


