
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas DARBA PLĀNS  2018./2019. m. g. novembrim 

Laiks 
Pedagoģiskās 

padomes sēdes, 

lekcijas 

Vadības apspriedes; 

apspriedes pie 

vadības 

Metodiskā padome (MP), 

metodiskās komisijas (MK) un 

darba grupas 

Iekšējā kontrole Olimpiādes, konkursi Pasākumi 

Sporta un 

drošības 

pasākumi 

 

29.10-

04.11. 

29.10. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

29.10. PPS 

Skolēnu mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

kārtība. 

01.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme.  

02. 11.  

Vadības apspriede. 

Skolēnu mācību 

sasniegumu 

starpvērtējumi 

Novembris - skolas psihologs. 

1.,5.,10.kl.skolēnu adaptācijas 

norisē iegūto novērojumu 

apkopošana. 

30.10. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme. 

30.10. 12. klases 

skolēnu vecāku 

iepazīstināšana ar 

VPD norisi 2019. 

gadā. 

 

9. klašu skolēnu 

mācību darbs.  

 

30.10. II posma 

olimpiāde angļu valodā 

10.-12.kl. 

 

Novembris. 

Latviešu valodas 

aģentūras radošo darbu 

konkurss “Mans 

bērnības stāsts” 

29.10.   11. klašu skolēnu nodarbība 

kopā ar banku darbiniekiem 

programmā ”Dzīvei gatavs”. 

Zīļu vākšana Rīgas ZOO dzīvniekiem. 

 

05.11.-

11.11. 

05.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

 

 

08.11. 

Administratīvās 

komisijas sanāksme -

neattaisnotie 

kavējumi 10.2018.  

09.11.Vadības 

apspriede. Žetona 

vakara organizēšana. 

05.11. Pilotskolas darba grupu 

nodarbības  

 

06.11   5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme. 

 

 

9. klašu skolēnu 

mācību darbs.  

 

*Skolēnu stundu 

kavējumu 

kontrole. 

 

06.11.  Pirmais skolas 

glītrakstīšanas konkurss 

sākumskolas skolēniem. 

Novembrī: 

Latviešu valodas 

aģentūras radošo darbu 

konkurss “Mans 

bērnības stāsts” 

06.,07.,8.11.  Mārtiņdienas tradīciju 

stundas 1.-3. klašu skolēniem. 

06.11. Ierindas skate 8.-12. klašu 

skolēniem. 

07.11.PU nodarbības. 

11.11. Lāpu gājiens par godu Lāčplēša 

dienai.  

 

Lāčplēša 

dienas 

stafetes 

(skolas 

komanda) 

12.11.-

18.11. 

 

 

12.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem.  

12.11. 

Nodarbība 

skolotājiem 

ZPD 

konsultantiem 

 

13.11.   

Apspriede pie 

vadības: 9. klašu 

skolēnu mācību 

darbs. 

15.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme  

13.11. Pašpārvaldes sanāksme 5.-

12.kl.skolēniem. 

Dabaszinātņu MK 

*Gatavošanās starpskolu 

ekoforumam 

*Ūdens tēmas integrēšana 

stundās ekoskolu programmā 

 

 

10. klašu skolēnu 

sagatavotība 

mācību darbam  

Vidusskolā. 

 

9.,11.,12. klašu 

skolēnu 

eksāmenu izvēle. 

 

 

12.11 – 23.11 

Starptautiskais skolēnu 

IT konkurss Bebrs’18  

5.-12. klašu skolēniem. 

….11. Lasīšanas 

konkurss sākumskolas 

skolēniem 

 

12.11. Ierindas skate Neretā ( ar 

uzvarētājklasi). 

12.11 Nodarbība 11.,12. klašu 

skolēniem “Kā izdarīt pareizo lēmumu, 

izvēloties nākotnes profesiju”. 

15.11. Patriotisko dziesmu konkursi .5-

8. un 9.-12. klašu skolēniem. 

16.11. “Koncerts Latvijai” 1.-12. klašu 

skolēniem. 

13.11. 

Reģionālo 

skolu 

festivāls 

“Drošie un 

veiklie” ( 

2008., 2009. 

g. dzimušie 

z. un m.) 

19.11-

25.11. 

19.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

22.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme  

20.11. Pašpārvaldes sanāksme 5.-

12.kl.skolēniem. 

Matemātikas MK: 

 Pieredzes apmaiņa par 

tekstpratības prasmes attīstīšanu 

matemātikas un informātikas 

stundās. 

10. klašu skolēnu 

sagatavotība 

mācību darbam. 

vidusskolā.  

 

20.11. Vēstures 

tiešsaistes olimpiādes 

izmēģinājums. 

*Gatavošanās žetonu vakaram 

 

22.11.Reģio

na skolu 

sacensības 

basketbolā 

(<2000.g) 

26.11. 

–

02.12. 

26.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

26.11. 

Nodarbība 

skolotājiem: 

SOLO 

taksonomijas 

izmantošana 

mācību procesā. 

29.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme  

30.11. Vadības 

apspriede:  

“ 10.kl. skolēnu 

gatavība mācību 

darbam vidusskolā.” 

 

27.11. Pašpārvaldes sanāksme 5.-

12.kl.skolēniem. 

 

10. klašu skolēnu 

sagatavotība 

mācību darbam. 

vidusskolā.  

 

29.11. Bioloģijas 

2.posma olimpiāde 

(tiešsaistē) 9.-12. klašu 

skolēniem. 

 

 

26.11.  Elektronikas darbnīcas 

vidusskolēniem. Tikšanās ar Ventspils 

augstskolas pārstāvjiem 

Andreja Upīša nedēļa. 

30.11. Žetona vakara 

ģenerālmēģinājums. 

01.12. Žetona vakars. 

29.11.Reģio

na skolu 

sacensības 

basketbolā   

(<2003.g.) 

 

 


