
RĒZEKNES 6. PAMATSKOLAS 

METODISKĀS PADOMES (MP) 

DARBA PLĀNS 

2021./2022. m.g. 

 
 

Metodiskā tēma:  

Uz izglītojamo kompetenču attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana, īstenojot 

jauno pamatizglītības standartu 

Mērķis: 

Paaugstināt ikviena pedagoga kvalitatīvo darbību, profesionālo izaugsmi un 

pašaktivitātes ieguldījumu, nodrošinot izglītojamo  kompetenču pilnveidi atbilstoši 

mūsdienu prasībām. 

Uzdevumi: 

1.Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, pilnveidojot atgriezeniskās saites (AS) un 

sasniedzamā rezultāta (SR) metodes un paņēmienus. 

2. Nostiprināt iegūtās zināšanas mācību procesā, attīstot, pilnveidojot un uzlabojot 

izglītojamo darbības motivāciju, radošumu un pārliecību par savām spējām. 

 

N.p.k. Pasākumi 
Norises 

laiks 
Atbildīgais 

1. MP sēdes 

1.1. 

MP sēde. 

1.MP darba plāna  apstiprināšana saskaņā ar   2021./2022. m. g. 

mērķiem, uzdevumiem  un  prioritātēm mācību un audzināšanas darbā. 

2.Vienotā tematiskā plāna aktualizācija katrai klašu grupai saskaņā ar 

mācību gada prioritātēm. 

3.Mācību priekšmetu standartu apguves gaitas un to ieviešanas 

apspriešana, akcentējot SR (sasniedzamais rezultāts), AS (atgriezeniskā 

saite). 

4.Pedagogu metodiskās darbības aktivitāšu plānošana.(mācību 

priekšmetu skolotāju darba grupu sanāksmes 1 reizi mēnesī – 1.grupa-

visi, kas strādā 1. klasēs; 2.grupa-visi, kas strādā 2.klasēs; 3.grupa-visi, 

kas strādā 4.klasēs; 4.grupa-visi, kas strādā 5.klasēs; 5.grupa-visi, kas 

strādā 7.klasēs; 6.grupa-visi, kas strādā 8.klasēs) 

5. Iepazīšanās ar jaunākajiem metodiskajiem materiāliem. 

26.08.2021. 
 Izglītības 

metodiķe 

1.2. 

MP sēde. 

1. Iepazīšanās ar mācību priekšmetu olimpiāžu grafiku 2021./2022. m.g. 

2.Skolas pārbaudes darbu grafika apspriešana. 

3.Skolas olimpiāžu grafika apspriešana.  

4.Macību priekšmetu ārpusklases pasākumu organizēšanas kārtība. 

15.09.2021. 
Izglītības 

metodiķe 



 

Apspriests MP sēdē 26.08.2021. (protokols nr.1.)        

 Sastādīja izglītības metodiķe   Ņ.Tičkina 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP sēde. 

1. Jaunā izglītības satura ieviešanas un labās prakses piemēru 

izvērtējums. Semināru par kompetenču pieeju, jauno izglītības 

standartu, kā arī mācību priekšmetu programmām organizēšana. 

(Rēzeknes pilsētas mācību jomu konsultanti). 

2.Informācija no apmeklētajiem profesionālās pilnveides kursiem un 

semināriem . 

3. Talantīgo izglītojamo pašizpausmes attīstības iespējas (ZPD autori, 

projektu, olimpiāžu dalībnieki)  

19.01.2022. 
Izglītības 

metodiķe 

1.4. 

MP sēde 

1.Skolotāju radošie darbi 

2.MJ skolotāju atskaišu par 1.semestri izvērtēšana 

3.Skolotāju un skolēnu piedalīšanās ZPD rakstīšanā un aizstāvēšanā 

 

 

02.02.2022. 

 

Izglītības 

metodiķe 

1.5. 

MP sēde. 

1.Savstarpējā stundu vērošana, starpdisciplināro stundu vadīšana un 

analīze kā līdzeklis profesionālajai pilnveidei.  

2.Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu izvērtēšana. 

3.Metodiskās padomes un MJ  darba rezultāti 2021./2022.m.g.  

4.Prioritāšu izvirzīšana nākamajam mācību gadam. 

 

 

 

20.04.2022.  

 

 

Izglītības 

metodiķe 

1.5. Informatīvas sanāksmes  

pēc 

nepieciešam

ības 

Izglītības 

metodiķe 

2. Pedagogu tālākizglītības organizēšana 

2.1. Tālākizglītības kursu plānosana un apmeklēšana 
Mācību 

gada laikā 

Izglītības 

metodiķe  

2.2. 
Tālākizglītības metodiskās bāzes pārskats, iegāžu plānošana 

    Mācību 

gada laikā Bibliotekāre 

2.3. Tālākizglītības kursu ievadīšana VIIS datu bāzē 
Mācību 

gada laikā 

            

Lietvede 

3.                                                          Semināri  

3.1. Rēzeknes vispārizglītojošo skolu metodisko pasākumu apmeklēšana Pēc MA  un 

IP darba 

plāna 

mācību 

gada laikā 

Izglītības 

metodiķe, MJ 

koordinatori 

4.                                                      Projekti     

4.1. 
ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  

samazināšanai- PuMPuRS „ 

09.2020.-

05.2022. 
A.Stalidzāne 

4.2. 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas iniciatīva „Latvijas skolas 

soma” 

09.2020.-

05.2022. 
V.Laizāne 

4.3. 
ESF projekts  „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

 

09.2021.-

05.2022. 
Ņ.Tičkina 

4.4. 
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs’’. 

01.2016.-

05.2022. 
J.Stikute 

4.5. 
ASV vēstniecības atbalstīts projekts “Ŗay Bradbury’’Dandelion Wine’’ 

 

13.07.2021-

18.08.2021. 
J.Moisejeva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


