Rēzeknes 6. vidusskolas
klases vecāku sapulču tēmas
2019./2020.m.g.
Klase
1.a

Klases audzinātājs
T.Ivanova

1.b

J.Mišarina

1.c

Ž.Pikure

2.a

L.Broka

2.b

R.Plešanova

2.c

T.Bartuša

3.a

T.Deksne

3.b

N.Gaiduļa

4.a

Ņ.Golubeva

4.b

A.Klapina

4.c

E. Maslinovska

5.a

L.Žukova

Vecāku sapulces tēma
Mācību procesa organizācija skolā. Pirmklasnieku adaptācija.
Patstāvīgās lasīšanas organizēšanas iespējas mājās.
Mācību procesa organizācija skolā. Jūsu bērns-skolēns. Adaptācija.
Izglītojamo sasniegumi I semestrī. Jaungada pasākumu norise.
Mācību gada rezumējums. Ceļā uz 2.klasi. Mācību līdzekļi jaunajam mācību gadam.
Mācību procesa organizācija skolā. Jūsu bērns –skolēns.
Mācību darba rezultāti. Ceļā uz otro klasi.
Darbojamies kopā.
Mācību gada vērtējums
Mācību procesa organizācija skolā.
Mācību darbības rezultāti.
Bērnu drošība skolā, klasē. Vērtēšanas sistēma skolēniem 2. klasē. Jaungada
pasākumu norise.
Bērnu sasniegumi mācību gada beigās. Ceļā uz 3.klasi!
Izglītības kvalitāte un šī mācību gada perspektīvas un jaunumi.
Diagnosticējošo darbu rezultātu analīze, ieteikumi nākamajām mācību gadam.
Izglītības kvalitāte un šī mācību gada perspektīvas un jaunumi.
Izglītojamo sasniegumi I semestrī. Jaungada pasākumu norise.
Diagnosticējošo darbu rezultātu analīze, ieteikumi nākamajam mācību gadam.
Desmitgadīgo vecuma īpatnības. Mācību gada perspektīvas un jaunumi.
Mācību darbības rezultātu analīze.
Desmitgadīgo vecuma īpatnības. Mācību gada perspektīvas un jaunumi.
Mācību darbības rezultātu analīze.
Mācību gada jaunumi un perspektīvas.
Mācību darbības rezultātu analīze.
Iepazīšanās ar izglītojamo vecākiem. Mācību procesa organizācija 5. klasē.
Skolēnu adaptācija. Iepazīšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un viņu prasībām.
Skolas un ģimenes sadarbība. Mācību sasniegumi.
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Maijs
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marts

5.b

5.c

M.Kupruka
O.Šahurova

6.a

R.Karziņina

6.b

I.Romanovska

6.c

T.Binduka

7.a

A.Stalidzāne

7.b

Ņ.Tičkina

7.c

L.Tihomirova

8.a

T.Taranda

8.b

9.a

9.b

N.Getmančuka
D.Rozentāle

L.Reiniece

Iepazīšanās ar izglītojamo vecākiem. Mācību procesa organizācija 5. klasē.
Skolēnu adaptācija. Iepazīšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un viņu prasībām.
Skolas un ģimenes sadarbība. Mācību sasniegumi.
Iepazīšanās ar priekšmetu skolotājiem. Mācību darba mērķi, uzdevumi, prasības.
Skolēnu mācību diena un brīvais laiks.
Izglītojamo adaptācijas rezultāti, mācību sasniegumi.
VPD organizēšanas kārtība 6. klasē.
Vecāku sapulce “Mācību gada sasniegumi. Uzdevumi nākamajam mācību gadam.”
MK noteikumi par VPD 6.klasē.
Es savai ģimenei
Aktualitātes mācību un audzināšanas darbā 2019./2020. m. g. VPD organizēšanas
kārtība 6. klasē.
Pilnvērtīga brīvā laika izmantošana-viens no faktoriem vispusīgas personības
attīstībā.
Aktualitātes mācību un audzināšanas darbā. Plānošana.
Skolotāju un vecāku sadarbība mācīšanās procesā. Skolēnu vecumposma īpatnības.
2019./2020. m.g. aktualitātes mācību un audzināšanas darbā. Plānošana.
Skolotāju un vecāku sadarbība mācīšanās procesā. Skolēnu vecumposma īpatnības.
Jaunā mācību gada aktualitātes. Skola 2030.
Skolotāju un vecāku sadarbība mācīšanās procesā.
Aktualitātes izglītības jomā, prioritātes mācību un audzināšanas darbā 2019./2020. m.
g. Tikšanās ar fizikas un ķīmijas skolotājiem.
Mācību gada sasniegumu izvērtējums. Ieceres nākamajam mācību gadam.
Mācību un audzināšanas darba aktualitātes jaunajā mācību gadā. Piedalīšanās
projektos.
Izglītojamo mācību sasniegumi.
Skolas iekšējās kārtības noteikumi un reglamentējošie dokumenti. Aktualitātes
2019./2020. m. g. VPD norises laiki, kārtība un prasības skolēniem.
Mācību gada sasniegumi. Atbalsta pasākumi skolēniem eksāmenu laikā. Karjeras
izvēles iespējas.
9.klases izglītojamo mācību motivācija. Valsts pārbaudes darbi par pamatskolas
kursu.
I semestra mācību sasniegumi.
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11.a

N.Peļņa

12.a

V.Laizāne

Skolas un ģimenes sadarbība.
Aktualitātes izglītības un audzināšanas jomā 2019./2020.m.g.
Skolēnu karjeras izvēles mērķtiecīga vadīšana.
Jaunā mācību gada aktualitātes. Skolas iekšējās kārtības noteikumi vidusskolēniem.
VPD un CE vidusskolā.
Izglītojamo mācību sasniegumi. Gatavošanās pēdējam zvanam un izlaidumam.

Sastādīja direktores. vietn. audz. darbā Ņ. Tičkina
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