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Apstiprināts ar
Rēzeknes 6.pamatskolas direktores R.Meieres
01.09.2021. rīkojumu Nr. __________

Rēzeknes 6.pamatskola
Audzināšanas darba plāns
2021./2022.m.g.
Prioritātes:
•
•

•
•

Aktualizēt audzināšanas darbu kā izglītības procesa daļu
Veicināt izglītojamo iesaisti un skolotāju atbildību par mācību un audzināšanas procesā sasniedzamajiem rezultātiem
Aktualizēt vērtībizglītības integrēšanu klases audzināšanas darbā, mācību procesā un skolvadībā, lai veidotu izglītojamiem vērtībās
balstītas 21.gadsimta kompetences.
Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi mācību un audzināšanas jautājumos.

1. Pēctecīga un mērķtiecīga audzināšanas darba īstenošana izglītības iestādē
Galvenie uzdevumi
Darba formas
Aktivitātes
Organizēt pasākumus skolēnu
patriotisma audzināšanā, t.sk.
valsts
svētku svinēšana un atceres dienu
atzīmēšana

Koncerti, izstādes, konkursi,
diskusijas skolēnu radošo un
izpētes darbu apkopojumi, klases
stundas, svinīgas līnijas,
sacensības, godināšanas, atceres
un piemiņas pasākumi, lāpu
gājieni, tikšanās, talkas,
ekskursijas u.c.

Organizēt pasākumus skolēnu
pilsoniskās izglītības pilnveidē un
Eiropas identitātes un piederības
apziņas veicināšanā

Informēšana par Eiropas
Savienībai nozīmīgiem
notikumiem, pasākumi,
akcijas, konkursi, diskusijas,
klases stundas, ekskursijas
Skolas, novada/pilsētas svētki,
tradīcijas, talkas, labdarības
akcijas, starpskolu projekti,
klases stundas

Veicināt skolēnu sabiedrisko
aktivitāti un līdzdalību vietējās
kopienas un valsts dzīvē, vides
sakārtošanā un saglabāšanā

Pasākumi, veltīti LR proklamēšanas dienai
(1kl. 2.-4.kl -6.-9.kl.)
Gaismas akcijas (8.-9.kl.)
Kl.stundas, veltītā Latvijas Republikas
proklamēšanas 103.gadadienai;
Dzimtās valodas svētki
Parāde, veltīta Lāčplēša dienai
Jaunsargu apmācības programma un darba
plāns 2021./2022.m.g.
Pūtēju orķestru skate (janvāris, marts)
Pūtēju orķestru defilē skate Rīgā (maijs);
Kl. audz.stundas,
Prezentācijas inform. monitorā
Eiropas valodu dienas
Tematiskie pasākumi
Izstrādāt skolas ārpusstundu pasākuma
plānu 2021./2022.m.g.
Piedalīšanas pilsētas un republikas mēroga
plānotas pasākumos, konkursos, akcijas.
Lielas talkas
Svinīgais pēdēja zvana pasākums pie

Piezīmes
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Atbalstīt skolēnu pašpārvalžu
darbību un pieredzes
popularizēšanu
Iesaistīt skolēnus Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšanā un
pilnveidošanā
Atbalstīt skolu muzeju darbību,
iesaistot skolēnus tā pilnveidē un
skolas vēstures, tradīciju un tēla
veidošanā
Iesaistīt skolēnus interešu
izglītības
programmās kultūrizglītībā,
tehniskajā jaunradē, vides izglītībā
un sporta interešu izglītībā

Pašpārvalžu organizētās
aktivitātes, informēšana

Māras pieminekļa
Skolas pārstāvi Jauniešu domē

Koncerti, izstādes, skates

Skolas simbolikas un tradīciju
izzināšana, veidošana un
ievērošana ikdienā un svētkos
Skolas dzīves dokumentēšana un
prezentēšana
Interešu izglītības programmu
piedāvājums, pasākumi

Organizēt pasākumus skolēnu
profesionālajā orientācijā un
karjeras izglītībā

Karjeras izglītības stundas,
dienas, tikšanās, klases stundas,
atvēro durvju dienas,
konsultācijas, anketēšana,
ekskursijas, vecāku, skolas
absolventu, vietējo uzņēmumu
resursu izmantošana

Organizēt pasākumus skolēniem
par drošības jautājumiem un rīcību
ekstremālos apstākļos, veselīgu

Praktiskas nodarbības,
klases stundas, daudzveidīgas
akcijas, konkursi, projektu

Absolventu vakars
Skolēnu un pedagogu fotografēšana
Skolas 45.gadu jubilejas svinēšanas
pasākumi
Realizēt interešu izglītības programmu
2021./2022.m.g.
Organizēt ārpusstundu nodarbības
2021./2022.m.g.
Piedalīties konkursos, festivālos un skates
pilsētas un republikas mērogā.
Vokālo- instrumentālo ansambļu skate
(februāris)
„Mans akorc” (maijs)
Sporta dienas
Piedalīties pilsētas mēroga organizētajos
sporta pasākumos
Izstrādāt karjeras izglītības pasākumu
plānu 2021./2022.m.g.
Karjeras izglītības programma
2021./2022.m.g.
Piedalīšana „Ēnu diena” un pilsētas
karjeras nedēļā
Karjeras nedēļas atbalstīšana
Projekts „Izglītības iespējās Rēzeknes
pilsētā” (9.kl.)
Kl.stundas
Izstrādāt drošības izglītības pasākumu
plānu 2021./2022.m.g.
Sadarbība ar Valsts policiju, LDZ un utml.

ESF projekts
“Karjeras atbalsts
vispārējās un
profesionālās
izglītības iestādēs”
Nr.8.3.5.0/16/I/001
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dzīvesveidu un atkarību profilaksi

nedēļas, tikšanās, mācību
ekskursijas

Organizēt pasākumus izglītības
prestiža un skolēnu pašpilnveides
un sabiedriskās līdzdalības
veicināšanai
skolēnu vidū
Popularizēt skolēnu un skolas
sasniegumus vietējos, reģionālajos
un citos masu medijos un informēt
sabiedrību par audzināšanas darba
labās prakses piemēriem
Organizēt pasākumus, kas
veicinātu
skolotāja darba prestižu sabiedrībā

Apbalvošanas/pateicības
pasākumi par skolēnu
sasniegumiem mācību un
ārpusstundu darbā
Informācijas aprite

Pateicības dienas, tikšanās,
gadagrāmatas veidošana,
pieredzes popularizēšana

organizēt lekcijas un nodarbības drošības
jautājumos
Drošības klases nodarbības ARPC
„Zeimuļs”
Kl.stundas
Drošības instruktāžas
Skolas pasākums „Labākie no labākajiem
2022” (1.-9.kl.)
Apsveikumi un prezentācijas uz inform.
paneļa
Skolas Goda grāmatas papildināšana
Sadarbības plāns ar PSL uz
2021./2022.m.g.
Skolas tēlā popularizēšana soc.tīklos
Skolotāju diena

2. Pedagogu kompetenču pilnveide un metodiskā atbalsta nodrošināšana audzināšanas jomā
Galvenie uzdevumi
Darba formas
Aktivitātes
Veicināt pedagogu profesionālo
pilnveidi
Organizēt pasākumus pedagogu
labās
prakses un pieredzes apkopošanai
un
popularizēšanai audzināšanas darba
jautājumos

Semināri, kursi, konferences,
projekti
Metodisko izstrādņu skates,
semināri, konferences,
diskusijas, pieredzes apmaiņa,
radošās
darbnīcas

KL.audzinātāju kursi

Nodrošināt pedagogu darbību
metodiskajās komisijās/apvienībās
saistībā ar audzināšanas darbu

Līdzdalība metodisko
komisiju/apvienību
darbā

Iepazīšanas ar skolas iekšējas kartības
noteikumiem, normatīviem dokumentiem
Kl.audz. MK darba plāns 2020./2021.m.g.
Kl.audz. MK sēžu plāns

Piezīmes
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Atbalstīt pedagogu līdzdalību ESF
projektos skolotāju kompetenču
pilnveidei

ESF projekti, aktivitātes

3.Pedagogu - skolēnu - ģimenes sadarbības veicināšana
Galvenie uzdevumi
Darba formas
Veicināt e-klases ieviešanu izglītības
iestādēs informācijas nodrošināšanai
ar vecākiem
Sadarbībai ar vecākiem/ģimeni
izmantot jaunas un efektīvas
sadarbības formas un metodes

Organizēt informatīvi izglītojošus
pasākumus skolas/vecāku padomju
pārstāvjiem

Tikšanās, vecāku sapulces,
vecāku dienas, informatīvi
materiāli
Aptaujas, tikšanās, vecāku
sapulces, vecāku dienas,
konferences, informatīvi
materiāli

Semināri, diskusijas,
sanāksmes, konferences

ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002
„Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Kompetenču pieeja mācību saturā.
Projekts Nr.: 8.3.1.1/16/I/002 SAM 8.3.1.
"Attīstīt kompetenču pieejā balstītu
vispārējās izglītības saturu"
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Aktivitātes
Vecāku pieslēgšana e-klasei
Darba plāns sadarbībai ar vecākiem
2021./2022.m.g.
Klases vecāku sapulču plāns
2021./2022.m.g.
Skolas vēcāku sapulču plāns
2021./2022.m.g.
Vecāku dienas (pēc nepieciešamības,
iepriekšēja pierakstīšanas, attālināti)
Vecāku piedalīšanas skolas koncertos un
pasākumos.
Skolas padomes darba plāns
2021./2022.m.g.
Vecāku piedalīšanas semināros,
diskusijās, konferencēs

4.Izglītības iestādē audzināšanas darbā iesaistīto pušu sadarbības pilnveidošana
Galvenie uzdevumi
Darba formas
Aktivitātes
Izstrādāt izglītības iestādes
audzināšanas darba programmu/plānu
mērķtiecīgai un plānveidīgai

Informēšana,
programmas/plāna izstrāde,
īstenošana, rezultātu

Piezīmes

Skolas audzināšanas darba plāna izstrāde
2021./2022.m.g.
IZM, VISC,

pēc nepieciešamības,
iepriekšēja
pierakstīšanas,
attālināti.
Ievērojot
ierobežojumus

Piezīmes
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audzināšanas darba nodrošināšanai
Izstrādāt vienotus principus/rīcības
instrumentus/rekomendācijas/kārtības
skolas pedagoģiskajam personālam
kopīgai sadarbībai audzināšanas
darbībā un rīcībai konkrētās situācijās
Katram klases audzinātājam izstrādāt
savas klases audzināšanas
programmu vai plānu
Nodrošināt efektīvu klašu/grupu
audzinātāju un atbalsta personāla
sadarbību

izvērtēšana
Kl.audz.MK darba plāna izstrāde
Skolas iekšējo normatīvo aktu Iepazīšanas ar skolas iekšējas kartības
izstrāde, informēšana
noteikumiem, normatīviem dokumentiem
Kl.audz. MK darba plāns
2021./2022.m.g.
Kl.audz. MK sēžu plāns
Informēšana,
Kl.audz. darba plāni 2021./2022.m.g.
programmas/plāna izstrāde,
īstenošana, rezultātu
izvērtēšana
Diskusijas, sanāksmes, klases Sociāla pedagoga darba plāns
pasākumi
2021./2022.m.g.
speciālā pedagoga darba plāns
2021./2022.m.g.
Logopēda darba plāns 2021./2022.m.g.
Ārsta palīga darba plāns 2021./2022.m.g.

5. Izglītības iestādes un valsts, pašvaldības un pašvaldības institūciju sadarbības veicināšana
Galvenie uzdevumi
Darba formas
Aktivitātes
Sadarboties ar pašvaldības izglītības
pārvaldi/speciālistu informācijas
saņemšanas un apmaiņas
nodrošināšanai

Informācijas aprite,
konsultācijas, līdzdalība
pašvaldības institūcijām

Sadarboties ar atbildīgajām valsts un
pašvaldības institūcijām (piem.,
VBTAI, IKVD, bāriņtiesa u.c.) ar
audzināšanas darbu saistītu jautājumu
risināšanā
Iesaistīties valsts nozīmes pasākumos
interešu izglītībā un audzināšanas
darbā

Informācijas aprite,
konsultācijas, līdzdalība
pašvaldības institūcijām
IZM VISC organizētie
ikgadējie valsts nozīmes
pasākumi

Piezīmes

Rēzeknes IP semināru, sēžu apmeklēšana
pēc darba plāna;
IP speciālistu piedalīšana skolas
pasākumos;
Sadarbība ar Jauniešu Domi
Piedalīšanās ARPC „Zeimuļs”
pasākumos 2021./2022.m.g.
Sociāla pedagoga darba plāns
2021./2022.m.g.

Realizēt interešu izglītības programmu
2021./2022.m.g.
Sadarboties ar ARPC „Zeimuļs”

Vokālo- instrumentālo
ansambļu skates,
festivāli, konkursi
Piedalīšanas Jauniešu
domes darbā

