
 1 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 

  DARBA PLĀNS  2019./2020. m. g. I semestrim 
 

 

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 

  07.08.Vadības 

apspriede 

     

19.08.-

25.08. 

 

 

 

 

 

 23.08.Vadības 

apspriede - PPS 

organizēšana, darba 

kārtība. 

 

 

20.08 – 28.08. 

Visas MK 2018./2019.m.g.darba 

analīze, 2019./2020.m.g. darba 

plānošana, mācību programmu 

saskaņošana, grozījumi skolas 

iekšējos dokumentos. 

 

23.08. MP sanāksme – grozījumi 

skolas iekšējos dokumentos. 

2017./2018. m.g. mērķu un 

uzdevumu projekta apspriešana; 

MK darba plānā iekļaujamo 

tematu izskatīšana; PPS darba 

kārtības apspriešana, kvalitātes 

vērtēšanas process. 

    

26.08.-

01.09. 

 

27.08. PPS 

2018.-19. 

m.g. mācību 

rezultātu un 

VPD analīze, 

pašnovērtēju

ma ziņojuma 

apstiprināšan

a, grozījumi 

skolas 

iekšējos 

dokumentos. 

30.08. PPS 

Zinību 

dienas 

organizēšana 

M.G.aktualit

ātes 

28.09.Vadības 

apspriede - PPS 

organizēšana, darba 

kārtība. 

 

29.08.Vadības 

apspriede. 

Tarifikācija, 

pedagoģiskā procesa 

organizācijas grafiki. 

26.08. Metodiskā diena 

Aizkrauklē. 

 

*Mācību 

priekšmetu 

programmu 

sarakstu 

apstiprināšana. 

 

 29.08. 1. klašu vecāku sapulce.  
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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 

02.09- 

08. 09. 

 06.09.Vadības 

apspriede. Atbalsta 

personāla darbība. 

 

 

05.09. EKO padomes sēde 

Septembris  

Matemātikas MK:  

Pieredzes apmaiņa par SLA 

izmantošanu mācību stundās. 

Mācību procesa 

organizācijas 

grafiku pārbaude. 

 

 02.09. Zinību diena. 

05., 06.09. Adaptācijas 

nodarbības 10. klašu skolēniem 

kopā ar skolas psihologu. 

 

09.09..-

15.09. 

09.09. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

13.09.Vadības 

apspriede. 

 

09.09. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

11.09. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme  

 

Visas MK: Individuālo plānu 

izveide 

*Mācību procesa 

organizācijas 

grafiku 

saskaņošana. 

 

R. Blaumaņa literārās 

prēmijas 15. konkurss 

Septembris: 

Skolēnu mācību ekskursijas 

12.09., 13.09. Adaptācijas 

pasākums 1. klašu skolēniem 

kopā ar vecākiem Andreja Upīša 

muzejā. 

Septembris 

Dzejas dienas klasēs – dzejoļu 

rakstīšana, vizualizēšana 

09.09. 1.-4., 6.abc 

klašu skolēnu 

tikšanās ar policisti 

par drošību. 

16.09.-

22.09. 

16.09. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

18.09. 

Skolas 

padomes 

sanāksme. 

20.09. Vadības 

apspriede. 

  

16.09. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

16.09. Nodarbība skolotājiem – 

mērķu izvirzīšana mācīšanās 

grupām. 

 

18.09. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme  

 

Skolēnu darbība 

portālā 

“Uzdevumi.lv 

 19.09. Adaptācijas nodarbības 

5.ab klašu skolēniem 

Z/S”Janavas”. 

 

20.09. Skolas skolēnu atbalsta 

grupas piedalīšanās streikā Rīgā 

“Klimata pārmaiņas” 

16.09. 5., 9., 10. 

klašu skolēnu 

tikšanās ar policisti 

par drošību. 

20.09. Olimpiskā 

diena “Nāc un 

vingrot sāc”. 

 

23.09.- 

29.09. 

23.09. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

27.09. Vadības 

apspriede. 

23.09. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

25.09. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

E-klases žurnāla 

ierakstu kontrole 

26.09. Sadarbības 

novadu skolu 

orientēšanās 

sacensības ”Latvijas 

Bruņoto spēku 100- 

gadei”. 

26.09. Panākumu Universitāte 

“Personības ideāli un vērtības”. 

  

23.09. 7.,8. klašu 

skolēnu tikšanās ar 

policisti par 

drošību. 

30.09.– 

06.10. 

30.09. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

04.10.  

Vadības apspriede. 

 

30.09. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

30.09. visās MK: Tematisko plānu 

precizēšana. 

 

 

Oktobris: Jomu koordinatoru 

semināri. 

 

02.10. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

03.10. EKO padomes sēde. 

 

E-klases žurnāla 

ierakstu kontrole 

Oktobris 

Robertam Mūkam 

veltītais jaunrades 

darbu konkurss 

Oktobris: 

Skolēnu mācību ekskursijas 

 

*Praktiskas nodarbības 

dabaszinībās Interešu izglītības 

centrā ”Lielvārdi” 1., 2., 4. klašu 

skolēniem. 

30.09., 01.10. Miķeļdienas 

pasākums 1.- 4.kl. skolēniem. 

03.10.  

Dzejas dienas – 10.-12. kl. 

Skolēniem tikšanās ar dzejnieci 

01.10.Reģionālās 

skolu sacensības 

rudens krosā 
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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 

 Ivetu Ratinīku. 

04.10. Skolēnu pašpārvaldes 

apsveikums Skolotāju dienā. 

07.10.- 

13.10. 

07.10. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

11.10 Vadības 

apspriede.  

 

07.10. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

 

oktobris - Skolas psihologi - 

1.,5.,kl.skolēnu adaptācija 

08.10. Pilotskolas darba grupu 

nodarbības.  

09.10. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

09.10. Jomu koordinatoru 

sanāksme IP 

 

 10.10. 12. klases 

skolēnu vecāku 

iepazīstināšana ar 

VPD norisi 2019. 

gadā. 

*  “Mācīšanās 

iedziļinoties” - 

mācību stundu 

vērošana 

 07.10.-12.10. Projekta "Eiropas 

identitātes stimulēšana" skolas 

komandas vizīte Rumānijā. 

 

 

 

 

14.10.-

20.10 

14.10. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

14.10. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

18.10. Vadības 

apspriede  

14.10. Mācīšanās grupu nodarbība 

skolotājiem 

16.10. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

Oktobris - skolas psihologs. 

1.,5.,10.kl.skolēnu adaptācijas 

norisē iegūto novērojumu 

apkopošana. 

 

*ZPD tēmu 

izvēles  10. 

klases skolēniem 

apkopojums 

 

*  “Mācīšanās 

iedziļinoties” - 

mācību stundu 

vērošana 

16.10. Konkurss-

olimpiāde 4. klases 

skolēniem “Tik vai 

…Cik?” I kārta 

 

14.10. Nodarbība ”Starp mums 

meitenēm” 6.abc klašu meitenēm 

 

15.10. Panākumu Universitāte 

“Personības pašpilnveide” 

17.10. Saliedēšanas pasākums 10. 

klases skolēniem Satekās. 

17.10. Izglītojoša nodarbība 9-11. 

klašu skolēniem karjeras 

jautājumos - alpīnista profesija 

18.10. Sadraudzības  skolu  

pašpārvalžu pasākums Lielvārdē. 

16.10. 9.-12. klašu 

skolēnu nodarbības 

ierindas mācībā 

kopā ar 55. 

Zemessargu 

kājnieku bataljona 

pārstāvi 

21.10.-

27.10. 

Brīvlai

ks 

21.10. 

Sanāksme 

skolotājiem 

Skolas darbs, 

AUSV 

nākotnes 

modelis  

25. 10.  

Vadības apspriede. 

 

22,10.-25.10. Kursi, semināri 

skolotājiem 

 

26.08. Metodiskā diena 

Aizkrauklē. 

 

Dokumentācijas 

kontrole. 

 

 26., 27.10. Skolas komandas 

piedalīšanās “Debašu līderu 

apmācībā” 

 

28.10-

03.11. 

28.10. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

28.10. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme.  

01. 11.  

Vadības apspriede. 

Skolēnu mācību 

sasniegumu 

starpvērtējumi 

 

30.10. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

31.10. 

Nodarbības MK vadītājiem un 

skolas vadībai kopā ar projekta 

SKOLA 2030 kuratori. 

 

 

*  “Mācīšanās 

iedziļinoties” - 

mācību stundu 

vērošana 

29.10. II posma 

olimpiāde angļu 

valodā 10.-12.kl. 

Novembris. 

Latviešu valodas 

aģentūras radošo 

darbu konkurss  

„Izstāsti man savu 

sapni”. 

28.10. 10. klašu skolēnu 

nodarbība kopā ar Pasaules dabas 

fonda pārstāvi. 

30.10. Eko skolu vides reportieru 

pasākums ANV ( skolas 

komanda) 

01.11. koncerts 1.-4. klašu 

skolēniem “Es nāku no manas 

tautas”. 

30.10.Lāčplēša 

dienas militārā 

stafete (skolas 

komandas) 
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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 

04.11.-

10.11. 

04.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

 

 

04.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

08.11.Vadības 

apspriede –

akreditācijas ekspertu 

komisijas plānojuma 

projekta apspriešana 

04.11. Visu MK sanāksmes 

06.11. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

07.11. EKO padomes sēde. 

 

 

 

*Skolēnu stundu 

kavējumu 

kontrole. 

 

*  “Mācīšanās 

iedziļinoties” - 

mācību stundu 

vērošana 

07.11. Pirmais skolas 

glītrakstīšanas 

konkurss 

sākumskolas 

skolēniem. 

 

  

 

Rīcības nedēļa 

04.11. Lekcija par klimata 

pārmaiņām 5.-8.;9.-12. klašu 

skolēniem; vecākiem. 

04.11. Panākumu Universitāte 

“Radošums un intelekts”. 

05.11. Ierindas skate 9.-12. klašu 

skolēniem. 

07.11. Karjeras nodarbība 

9.;11.;12. klašu skolēniem 

05.11.-7.11.  Mārtiņdienas 

pasākumi 1.-4. klašu skolēniem. 

 

11.11. Lāpu gājiens par godu 

Lāčplēša dienai.  

05.11. Reģionālo 

skolu festivāls 

“Drošie un 

veiklie” ( 2009., 

2010. g. dzimušie 

z. un m.) 

11.11.-

17.11. 

 

 

11.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

 

11.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

 

15.11.Vadības 

apspriede  

13.11. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

 

 

*  “Mācīšanās 

iedziļinoties” - 

mācību stundu 

vērošana 

14.11. Vācu valodas 

2.posma olimpiāde  

10.-12. klašu 

skolēniem. 

 

14.11. Lego Robotu 

sacensības skolā 

14.11. Patriotisko dziesmu 

konkursi “Sadziediet Latvijai” 9. -

12. klašu un 1.-4.kl.  skolēniem. 

15.11. Patriotisko dziesmu 

konkursi “Sadziediet Latvijai” 5. -

8. klašu skolēniem. 

 

 

18.11-

24.11. 

 

18.11.-

Brīvdie

na 

SKOLAS 

AKREDITĀ

CIJA 

 20.11. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

MP, Atbalsta komandas, 

pašpārvaldes, vadības  tikšanās ar 

akreditācijas komisiju 

 19.11 – 22.11 

Starptautiskais 

skolēnu IT konkurss 

“Bebrs “ 5.-12. klašu 

skolēniem 

21.11.DD 

matemātikā  3. klasei 

izmēģinājums 

tiešsaistē 

22.11. Ierindas skate Pļaviņās 

(uzvarētājklase - 12.ab). 

 

21.11.Reģiona 

skolu sacensības 

basketbolā 

(<2001.g) 
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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 

25.11.- 

01.12. 

25.11. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

30.11. 

Vecāku 

skola”-  

“Gudrs 

vecāks – 

laimīgs bērns 

25.11. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme  

 

29.11.Vadības 

apspriede-padziļinātie 

un specializētie kursi 

vidusskolā 

27.11. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

 

3.,6.,9.,11.kl.skol

ēnu instruktāžas 

par Valsts 

pārbaudes 

darbiem. 

 

9.,11.,12. klašu 

skolēnu 

eksāmenu izvēle. 

 

 

04.12. Konkurss-

olimpiāde 4. klases 

skolēniem “Tik vai 

…Cik?” II  kārta 

26.11. Krievu valodas 

2.posma olimpiāde  

9.-12. klašu 

skolēniem. 

28.11. Bioloģijas 

2.posma olimpiāde 

(tiešsaistē) 9.-12. 

klašu skolēniem. 

*Gatavošanās žetonu vakaram 

 

25.11.  Vidusskolēnu tikšanās ar 

studentiem. 

 

 

28.11.Reģiona 

skolu sacensības 

basketbolā   

(<2004.g.) 

 

02.12.- 

08. 12. 

 

 

02.12. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem.  

02.12. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

06.12.Vadības 

apspriede. *I sem. 

noslēgums. 

* PPS darba kārtība. 

02.12. Mācīšanās grupu nodarbība 

skolotājiem 

04.12. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

05.12. EKO padomes sēde. 

 

 

*5. klases 

skolēnu mācību 

darbs  

 

*ZPD izstrādes 

kontrole. 

 

….12. Konkurss-

olimpiāde 4. klases 

skolēniem “Tik vai 

…Cik?” II kārta 

 

02.12. Koru kopmēģinājums. 

 

Andreja Upīša nedēļa. 

 

06.12. Žetona vakara 

ģenerālmēģinājums. 

07.12. Žetona vakars. 

 

 

 

09.12-

15.12 

09.12. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

 

09.12. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme. 

11.12. MP sanāksme – 

izvēlņu grozi 

vidusskolā 

11.12. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

Matemātikas MK 

Matemātikas pēcpusdienas 

plānošana 5.-8. klasēm 

*Izvēlņu grozi 

vidusskolā - 

9.,12. klašu 

skolēnu viedoklis  

*5.klases skolēnu  

mācību darbs 

13.12. Vēstures 

2.posma olimpiāde  

9. un 10. -12. klašu 

skolēniem. 

(tiešsaistē) 

 

11.12. Panākumu Universitāte 

“Konflikts un tā risināšana”. 

11.12. Atvērto durvju diena 

vecākiem 

Matemātikas pēcpusdiena 5.-8. 

klasēm. 

 

16.12.-

22.12  

 

16.12. 

Informatīvā 

sanāksme 

skolotājiem. 

18.12. PPS:  

I sem. 

noslēgums, 

mācību 

sasniegumie

mi, 

programmu 

izpilde.  

16.12. Atbalsta 

personāla un 

administrācijas 

sanāksme 

18.12. Sanāksme pie 

vadības par  

5. klases skolēnu  

mācību darbu 

Svešvalodu  MK:  Erasmus + 

projekta S(t)imulating European 

Identity simulācija 

 

18.12. 5.-12. klašu skolēnu 

pašpārvaldes sanāksme 

 

 

*5.klases skolēnu  

mācību darbs 

*VPD izvēle datu 

bāzē.  

 

16.12. ES 

dabaszinātņu 

olimpiāde  

19.12. Skolas vokālā ansambļa 

sniegums; 

*Svētbrīdis.  

18.12. Ziemassvētku pasākums 

1.-4. klašu skolēniem. 

19.12. Ziemassvētku pasākums 

9.-12. klašu skolēniem; 

20.12. Ziemassvētku pasākumi  

5.-8. klašu skolēniem. 

 

23.12-

29.12. 

  Visu MK sanāksmes - jaunā 

mācību standarta un programmu 

Dokumentācijas 

pārbaude.  
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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 

Brīvlai

ks 

apspriešanai.                                                                      

 

VPD pieteikšana 

datu bāzē.  

 

 

 

30.12.-

05.01. 

Brīvlai

ks  

 2. semestra darba 

plāna korekcijas. 

 

 

Visu sadarbības novadu MA 

sanāksmes. 

                                                          

Izmaiņas 

tarifikācijā, 

korekcijas 

individuālo 

atbalsta stundu 

plānā. 

   

 

 


