Daugavpils 16.vidusskolas
metodiskā darba plāns 2018./2019. mācību gadam
Mērķi:


Mācību procesa rezultātu paaugstināšana.



Pedagogu metodisko kompetenču attīstība.

Prioritātes:
 Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas
sasniegšanā;
 Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.
 Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā;
 Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības
veicināšana;
 Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

Darba virzieni:


Skolotāju un skolēnu darba rezultātu analīze.



Skolēnu atbalsta pasākumu iekļaušana mācību procesā.



Individuālo izglītības plānu īstenošana.



Atbalsta komandas speciālistu nepieciešamās palīdzības sniegšana bērniem.



Zināšanu un metodiskās palīdzības sniegšana pedagogiem.



Skolotāju tālākizglītības plāna īstenošana.



Mācību priekšmetu pasniegšanas metožu pilnveidošana.



Metodisko materiālu izveide.



Sadarbības vides veicināšana.



Dalība projektos, olimpiādēs un konkursos.



Informācijas un pieredzes apmaiņa starp skolotājiem.

Metodiskā darba tēma:
“Pedagoga labā prakse skolēna caurviju kompetenču attīstībā ”
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Aktivitātes, pasākumi

Mērķauditorija

Atbildīgais

Augusts
1. Metodiskās padomes sēde:
1. VISC jaunā mācību gada aktualitātes.
2. Metodiskā darba prioritātes jaunajā
mācību gadā pilsētā un skolā.
2. MK sēdes:
1. Mācību priekšmetu programmu,
tematisko plānu saskaņošana,
atbilstoši mācību priekšmetu
standartiem.
2. Mācību darba rezultātu analīze un
pedagogu sadarbības veicināšana
kompetenču izglītības kontekstā.
3. Pedagoģiskas padomes sēde:
“Skolas mācību un audzināšanas darba
rezultātu analīze un plāna izpilde”
4. Skolotāju Augusta konference
5. Klašu audzinātāju MK sēde “Audzināšanas
darba aktualitātes jaunajā mācību gadā”

Dir.vietnieki
MK vadītāji

Skolas direktore
O. Dukšinska

MK skolotāji

MK vadītāji

Pedagogi

Skolas vadība

Skolas vadība , MK
vadītāji
Klašu audzinātāji

IP darbinieki
Dir. vietniece
R.Urbanoviča,
MK vadītāja
J.Bernāne

Septembris

Atbalsts komandas
speciālisti

Bibliotekāre
A.Leonova
Skolas direktore
O. Dukšinska

Pedagogi

Dir. vietnieki

10. Dzejas dienu pasākumi skolā, Daugavpilī,
Daugavpils novadā

Valodas skolotāji,
skolēni

11. „Latviešu tautas tradīcijas. Miķeļdienaražas svētki” – grāmatu izstāde
12. Konkurss “Swedbank jaunais Daugavpils
skolotājs”

Skolotāji, skolēni

MK vadītāji
I. Balahonova
Ž.Ugarenko
Bibliotekāre
A.Leonova
Dir.vietniece
Z. Panfilova

6.
7.

9.

„Es dzejoļus Tev lasīšu”- dzejas dienai2018 veltīta grāmatu izstāde bibliotēkā
Atbalsta komandas sēde:
1. Atbalsta komandas darba
izvērtēšana.
2. Skolēnu, kuriem ir nepieciešams
atbalsta komandas speciālistu
atbalsts, apzināšana.
Konsultāciju sniegšana:
 mācību satura plānošana;
 e-žurnāla lietošana;
 mājas apmācības organizēšana;
 darba plānošana ar talantīgiem
skolēniem;
 pagarinātās grupas darba
organizēšana;
 nākamo pirmklasnieku nodarbību
organizēšana;
 individuālā izglītības plāna
rakstīšana
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Skolotāji

Skolotāji

13. MK sēde:
Mācību priekšmetu komisiju darba plāna
sastādīšana
14. Metodiskās padomes sēde:
1. Metodiskā darba plāna
2018./2019.m.g. saskaņošana
2. Valsts pārbaudes darbu
organizēšana, kontrole, analīze
15. Konkurss “Pedagoģiskās meistarības balva
2018”

Skolotāji

MK vadītāji

MK vadītāji

Dir. vietnieki

Skolotāji

Dir. vietniece Z.
Panfilova

Skolotāji, skolēni

MK vadītāji

17. Nākamo pirmklasnieku nodarbību
organizēšana
18. Eiropas valodas dienas 2018 Daugavpilī
pasākumi “Kopā valodu daudzveidība”

Skolotāji

Dir. vietnieki

Skolotāji, skolēni

19. Konsultācijas vecākiem “Skolēnu
adaptācijas skolai aspekti”

Skolēnu vecāki

20. Interešu izglītības programmu reklāma

Skolēni,
skolēnu vecāki

MK vadītāji,
A.Leonova,
sākumskolas
skolotāji
Atbalsta
komandas
speciālisti
Pulciņu vadītāji,
klases audzinātāji

21. Izglītojošais seminārs “Atbalsts Latvijas
jauniešu medijpratībai”
22. Veselības diena ,,Dari kopā ar mums, dari
kā mēs, dari labāk nekā mēs!”
23. Eiropas sporta nedēļa

Skolotāji

R.Urbanoviča

Skolēni, vecāki,
skolotāji
Skolēni, skolotāji

Dir.vietniece
R.Urbanoviča
Sporta skolotāja
O.Gedzjuna

24. Skolotāju dienas pasākumi

Skolotāji, skolēni

25. Karjeras nedēļa – 2018 pasākumi un
aktivitātes

Skolotāji, skolēni

26. Nodarbību cikls “Domā plašāk”

9.kl.skolēni

27. Nodarbību cikls “Sagatavojies darba
tirgum”

11.-12.kl. skolēni

28. Atbalsta komandas sēde:
1. Individuālo izglītības plānu
saskaņošana
2. 1.klašu skolēnu adaptācijas
problēmas

Atbalsta komandas
speciālisti, skolotāji

Dir.vietniece
audz.jomā
R.Urbanoviča
Pedagoģeskarjeras
konsultantes
A.Anufrijeva un
D. Balalaikina
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Dir. vietniece
A.Ivanova,
direktore O.
Dukšinska

16.

Zinātnes festivāls Daugavpils Universitātē

Oktobris
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29. Nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce

3., 5., 7. p.ii vecāki

Direktore,
sākumskolas
skolotāji, dir.
vietniece Z.
Panfilova

30. Konsultācijas skolotājiem:
 Rakstītprasmes un runātprasmes
pilnveidošana
 Karjeras pasākumu organizēšana
 Pilsonības nedēļas pasākumu
organizēšana
 Individuālo izglītības plānu
sastādīšana
 IT līdzekļu izmantošana
 Bilingvālas izglītības kvalitātes
veicināšanai
31. MK sēde:
“Pilsonības nedēļas organizēšana skolā”

Skolotāji

Dir.vietnieki,
Pedagoģeskarjeras
konsultantes
A.Anufrijeva un
D. Balalaikina

Klašu audzinātāji

32. Latgales reģiona valodu (dzimtās un
mazākumtautību) skolotāju Valodu
simpozijs,, Valodas loma kompetenču
izglītībā”

Skolotāji

Dir. vietniece
R.Urbanoviča,
MK vadītāja
J.Bernāne
MK vadītāji

33. Praktiskais seminārs par eksāmena
rakstīšanas uzdevumu vērtēšanu

Vidusskolas skolotāji

MK vadītāja
N.Dzalbe,

34. 4. vispasaules diktāts latviešu valodā.

Skolēni, citi
ieinteresētie
Angļu valodas
skolotāji

MK vadītāja
I.Balahonova
MK vadītāja
N.Dzalbe

9. -12. kl skolēni

Angļu valodas
skolotāji

Skolēni

I. Aļohno

Skolēni

A.Boleiko

Informātikas skolotāji

I.Grodze

Skolotāji

I.Grodze
J.Bleidelis

Skolēni

MK vadītāja
L.Krukovska
J.Bernāne
MK vadītāja
G. Želabovska,
J.Osipova

35. 17.Ikgadējā Latgales angļu valodas
skolotāju metodiskā konference „English
Language Teaching: Challenges and
Strategies for Success” (“Angļu valodas
mācīšana: izaicinājumi un stratēģijas
panākumu gūšanai”)
36. Daugavpils pilsētas angļu valodas
pareizrakstības valodu spēle „Spelling Bee”
9.-12.klašu skolēniem
37. Daugavpils programmētāju skolas
ievadnodarbība
38. Matemātikas spēle – konkurss “Ekomatemātika”
39. Atbalsta seminārs informātikas skolotājiem
„Valsts pārbaudes darba informātikā
analīze, problēmas, iespējamie risinājumi”
40. Atbalsta seminārs matemātikas skolotājiem
„Valsts pārbaudes darba matemātikā
analīze, problēmas, iespējamie risinājumi”
41. UNESCO nedēļa skolā
42. Patriotiski izglītojoša spēle “Latgales sargi”
43. Pieredzes apmaiņas seminārs “Sagaidot
Latvijas simtgadi”
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Skolēni
Skolotāji

44. Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem “Ceļojums
rūpnieciskā īpašuma pasaulē”
45. Seminārs ģeogrāfijas skolotājiem
“Kompetenču pieeja ģeogrāfijas satura
realizēšanā”
46. Valodu simpozijs “Valodas loma
kompetenču izglītībā”
47. Atbalsta seminārs skolotājiem “Interaktīvi
darba rīki, mācību resursi un to pielietošana
mācību procesā”
48. MP sēde 1. “Pedagogu labā prakse skolēna
caurviju kompetenču attīstība” pasākumu
plānošana
2.Pārbaudes darbu formas, rezultāti
3. Skolēnu mācību sasniegumu dinamika
49. MK sēde 1. “Pedagogu labā prakse skolēna
caurviju kompetenču attīstība” pasākumu
plānošana
2.Pārbaudes darbu formas, rezultāti
3. Skolēnu mācību sasniegumu dinamika
50. Seminārs- mācību ekskursija “Uzņēmums
Daugavpils siltumtīkli”
51. Pasākums sākumskolas skolēniem “Mācies
mācīties”
52. Konkurss sākumskolēniem “Daugavpils
lepnums 2018”
53. Mežciema skrējiens
54. Izstāde “Suņa gadā – par suņiem”

Skolotāji

S.Rudjko

Skolotāji

S.Rudjko

Skolotāji

Skolotāji

MK vadītāja
Ž.Ugarenko
MK vadītājas
Ž.Ugarenko,
A.Anufrijeva
Direktore
O.Dukšinska,
Direktores
vietnieki,
MK vadītāji
MK vadītāji

Fizikas skolotāji

A.Ivanova

2. kl. skolēni

55. Izstāde “Skola – bērnu grāmatās”

Skolēni, skolotāji

56. Atvērto durvju diena
“Bibliotēka – dvēseles aptieka. Parunāsim
par jaunumiem ”

Skolēni, skolotāji

MK vadītāja
I.Šestaka
MK vadītāja
I.Šestaka
Sporta skolotāji
Bibliotekāre
A.Leonova
Bibliotekāre
A.Leonova
Bibliotekāre
A.Leonova

Skolotāji
Skolotāji

Skolotāji, skolēni
Skolēni
Skolēni, skolotāji

Novembris
57. Vecāku diena skolā.

Skolotāji, skolēnu
vecāki

Direktore
O.Dukšinska

58. Pilsonības nedēļas pasākumi

Skolotāji, skolēni

59. Patriotiskās dziesmas konkurss “Latvija tava
dziesmā”
60. Atbalsta komisijas sēde:
1.,4.,5.klašu skolēnu adaptācijas problēmas

Skolēni

Dir. vietniece
R.Urbanoviča,
kl.audzinātāji,
S.Rudjko
Mūzikas skolotāji

Atbalsta komandas
speciālisti

Dir. vietniece
A.Ivanova

61. Konsultācijas vecākiem skolēnu adaptācijas
un mācīšanās jautājumos

Skolēnu vecāki

62. Seminārs “Latviešu valodas eksāmena
rezultātu paaugstināšana mazākumtautību
skolu 9.klasēs”

Latviešu valodas
skolotāji

Atbalsta
komandas
speciālisti
MK vadītāja
A.Anufrijeva
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63. Seminārs “Latviešu valodas eksāmena
rezultātu paaugstināšana 12.klasēs”
64. Pasākums mazākumtautību skolu 3.klašu
skolēniem “Skaista mana tēvu zeme”
65. Matemātikas spēle “Cik? Par cik? Cik
reižu?”
66. Pieredzes apmaiņas seminārs “Pedagogu
labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.
Informācijas komunikāciju tehnoloģiju rīku
daudzveidība”
67. Atbalsta seminārs “Mūsdienu stundas
modelēšana”
68. Atbalsta seminārs “Fizikas didaktikas
aktuālās problēmas”
69. Atbalsta seminārs fizikas, bioloģijas un
ķīmijas skolotājiem “Starpdisciplinaritāte
mācību olimpiādē”

Latviešu valodas
skolotāji
Skolēni, skolotāji

70. Orientēšanās sacensības “Lāčplēsis 2018”

Sporta skolotāji

71. Pasākums “Ciemos pie Zinīša”

3.kl. skolēni, skolotāji

72. Pasākums sākumskolas skolēniem “Mācies
spēlējoties”
73. Nodarbību cikls “Trāpīt mērķī”

Sākumskolas skolotāji

74. Vācu valodas skolotāju metodiskā sanāksme
– dalīšanās pieredzē, pedagogu sadarbība
skolēnu kompetenču attīstīšanai: labās
prakses piemēri
75. Izstāde “Latvijai 100”

Skolotāji

76. Izstāde “Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju”

Skolotāji, skolēni

77. Latviešu tautas tradīcijas. Mārtiņi – ziemas
sākums

Skolotāji, skolēni

7.kl.skolēni, skolotāji

MK vadītāja
A.Anufrijeva
MK vadītāja
A.Anufrijeva
A.Boleiko

Matemātikas skolotāji

MK vadītāja
I.Grodze,
N.Privalihina

Krievu valodas
skolotāji
Skolotāji

MK vadītāja
Ž. Ugarenko
A.Ivanova

Skolotāji

MK vadītāja
J.Markova,
A.Ivanova,
J.Šilova
O.Gedzjuna
L.Mantulova
MK vadītāja
I.Šestaka
MK vadītāja
I.Šestaka
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
V.Saveljeva

10.klases skolēni

Skolotāji, skolēni

Bibliotekāre
A.Leonova
Bibliotekāre
A.Leonova
Bibliotekāre
A.Leonova

Decembris
78. Pedagoģiskās padomes sēde:
,,10.kl.izglītojamo
iekļaušanās mācību procesā”

Skolotāji

Skolas vadība,
A.Ivanova

79. Pedagoģiskās padomes sēde “Pirmā
semestra mācību darba rezultāti”
1.-4.kl.,
5.-12.kl.

Skolotāji

Skolas vadība,
Z.Panfilova

80. Pedagoģiskas padomes sēde ,,1.,4.a.,4.b.
klašu izglītojamo adaptācijas process
Daugavpils 16.vidusskolā
81. Atbalsta komandas sēde:
“Skolēnu atbalsta pasākumu izvērtējums”

Skolotāji

Skolas vadība,
Z.Panfilova

Atbalsta komandas
speciālisti

Dir. vietniece
A.Ivanova
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82. Apaļais galds “Aktualitātes Daugavpils
16.vidusskolā II semestrī”

Pedagogi

Skolas vadība

83. Radošā darbnīca ,, Nauma Diena”

Skolēni, skolotāji

MK vadītāja
Ž.Ugarenko

84. “Ziemassvētku rotājums”

Skolēni, skolotāji

85. Ziemas izrāde 1.-4.kl. skolēniem angļu
valodā “Jingle Bells-2018”
86. Konkurss “Jaunais pētnieks”

Skolēni, skolotāji

87. Skolotāju līderu apaļais galds “Inovāciju
ieviešana skolā un pārnese starp skolām.
Darbnīca ”Rīki video mācību materiāla
veidošanai”
88. Izstāde “Adventes laiks. Ziemassvētkus
gaidot”

Skolotāji

G.Želabovska
J.Osipova
Ž.Špoģe
R. Krasovska
MK vadītāja
J.Markova,
S.Rudjko
MK vadītāja
I.Grodze

5.-6. Kl.Skolēni,

Skolēni, skolotāji

Bibliotekāre
A.Leonova

89. Metodiskās padomes sēde:
1. “Pedagogu labā prakse skolēna
caurviju kompetenču attīstība”
pasākumu apspriešana
2. Projektu nedēļas organizēšana
3. ZPD izstrāde
90. MK sēde:
1. Mācību priekšmetu programmu,
tematisko plānu izstrāde atbilstoši
mācību priekšmetu standartiem, to
analīze un koriģēšana
2. ZPD izstrāde
3. Projektu nedēļas pasākumu
plānošana

MK vadītāji

Dir.vietnieki,
A.Ivanova

Skolotāji

MK vadītāji

91. Informatīvais seminārs “Valsts pārbaudes
darbu procedūras aktualizēšana”

Skolotāji

Dir.vietnieki

92. Atbalsta seminārs matemātikas skolotājiem
darbā ar talantīgajiem skolēniem
“Padziļināta matemātikas mācīšana.
Olimpiāžu uzdevumu risināšana”.
93. e-prasmju nedēļas organizēšana

Matemātikas skolotāji

MK vadītāja
I.Grodze

Matemātikas skolotāji

94. Drošāka interneta diena.

Skolotāji, skolēni

95. Atbalsta seminārs “Mācīšanās lietpratībai.
Snieguma vērtēšanas ideja”
96. Spēle – konkurss “Ceļojums pa Gaidara
grāmatas Čuks un Geks lappusēm”

Skolotāji

MK vadītāja
I.Grodze
I.Grodze
R.Urbanoviča
A.Ivanova

5.kl.skolēni

MK vadītāja
Ž.Ugarenko

97. Seminārs “Klases audzinātāju un atbalsta
komanda sadarbība”

KL.audzinātāji

A.Ivanova,

Janvāris
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98. Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Darbs ar tekstu
kompetenču izglītības kontekstā”
99. Latviešu valodas mozaīka mazākumtautību
skolu 3.-4. Klašu skolēniem
100. Skolēnu tālāko nolūku noskaidrošana

Latviešu valodas
skolotāji

101. Darbnīca “Mana nākotnes profesija”

7.kl.skolēni

102. APU programmas realizācijas skolā
turpinājums

Skolotāji

103. Izstāde “Aizmirstās grāmatas”

Skolēni, skolotāji

3.,4. Kl. skolēni,
skolotāji
9.-12. Kl. skolēni

Atbalsta
komandas
specialisti
MK vadītāja
A.Anufrijeva
MK vadītāja
A.Anufrijeva
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Dir.vietniece
R.Urbanoviča
Bibliotekāre
A.Leonova

Februāris
104. Projektu darbu nedēļa

Skolotāji, skolēni

Dir. vietniece
A.Ivanova

105. Pētniecisko darbu skolas konference

Skolotāji, skolēni

Dir.vietniece
A.Ivanova

106. Atbalsta komisijas sēde “Atbalsts pozitīvai
uzvedībai”

Atbalsta speciālisti

Dir.vietniece
R.Urbanoviča

107. Darbnīca “Jēgpilna mācību stunda”
108. Seminārs – mācību ekskursija “Uzņēmums
Daugavpils ūdens”
109. Pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle –
konkurss “Per aspera ad astra”
110. Vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2019”

Skolotāji

S.Rudjko

7.kl. skolēni
1.-12.kl skolēni

S.Rudjko,
J.Markova
Mūzikas skolotāji

111. Konkurss “Pīks un Pīka”

Skolēni

Mūzikas skolotāji

112. Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Pilsētas
piloteksāmens 9. klasēs: analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
113. Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Pilsētas
piloteksāmens 12. klasēs: analīze,
problēmas, iespējamie risinājumi”
114. Pilsētas pasaku konkurss

Latviešu valodas
9.kl.skolotāji

MK vadītāja
A.Anufrijeva

Latviešu valodas
12.kl.skolotāji

MK vadītāja
A.Anufrijeva

3.-4.kl.skolēni

Valodu skolotāji

115. Interaktīva vieslekcija “Karjeras iespējas
kosmosa industrijā”

1.-12.kl. skolēni

Pedagoģeskarjeras
konsultantes
A.Anufrijeva un
D. Balalaikina
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116. Nodarbību cikls “Ceļa izvēle tavai
nākotnei”

8.kl.skolēni

117. “Ēnu dienas 2019” organizēšana

8.-12.kl.skolēni,
kl.audzinātāji

118. Darbnīca “Uz sliekšņa-mani lēmumi”

8.kl.skolēni

Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Pedagoģeskarjeras
konsultantes
A.Anufrijeva un
D. Balalaikina
Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva

Marts
119. Metodiskās padomes sēde
1. ZPD izstrādes rezultāti,
problēmas un risinājumi
2. Projektu nedēļas rezultātu
izvērtējums
3. “Pedagogu labā prakse skolēna
caurviju kompetenču attīstība”
pasākumu organizēšana
120. MK sēde:
1.ZPD izstrādes rezultāti, problēmas un
risinājumi
2.Projektu nedēļas rezultātu izvērtējums

MK vadītāji

Dir.vietnieki

Skolotāji

MK vadītāji

121. Koru skate

1.-4.kl.skolēni

122. Novada ZPD konference

Skolotāji, skolēni

Koru vadītāja
L.Grakova
Skolotājikonsultanti
MK vadītāja
I.Grodze

123.

Matemātiskā pēcpusdiena ,, Skaitļa 𝜋
svētki”

5.-7.kl.skolēni

124.

Darbnīca “Kā neapjukt profesiju pasaulē?”

9.kl.skolēni

125.

Izglītojošā nodarbība “Ieskats izklaides
profesiju industrijā”

2.-3.kl.skolēni

126.

Integrētais konkurss “CLIL game”

8.-9.kl.skolēni

127.

Integrētais konkurss “Jauno erudītu kauss”

Skolotāji, skolēni

128.

Pilsētas konkurss “Pazīsti savu organismu” skolēni

129.
130.

5.-9., 5.-12. kl. koru skate
Praktiskā darbnīca:
1. Kā skolēns atrod problēmas
risinājumu, izmantojot mobilo
telefonu?
2. Matemātiskā fizika
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Skolēni
Skolotāji

Pedagoģekarjeras
konsultante
A.Anufrijeva
Pedagoģekarjeras
konsultante
D. Balalaikina
MK vadītāja
I.Grodze
MK vadītāji
MK vadītāja
J.Markova
L.Grakova
Matemātikas un
fizikas skolotāji

131.
132.

Pilsētas jauno dabaszinātnieku spēle –
konkurss “Per aspera ad astra”
Konkurss “Dari kopā ar mums, dari kā
mēs, dari labāk nekā mēs”

7.kl. skolēni
1.-4.kl. skolēni un
vecāki

S.Rudjko,
J.Šilova,
Sporta skolotāji

Aprīlis
133. Drošības nedēļas pasākumi

Skolotāji, skolēni

134. Radošu darbu konkurss

Skolotāji, skolēni

135. Vecāku diena skolā

Skolotāji, vecāki

136. „Vai tu esi lasījis šīs grāmatas”- grāmatu
Izstāde
Lasīšanas līderis.
Lieldienas. Latviešu tautas tradīcijas. Izstāde
“Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs”
Izstāde “Pavasara grāmatas”
137. 1.,5.,8.,10.kl.skolotāju un vecāku aptauja

Klases audzinātāji,
skolēni

Dir.vietniece
R.Urbanoviča
Dir. vietniece
A.Ivanova
Direktore
O.Dukšinska
Bibliotekāre
A.Leonova

Skolotāji, vecāki

Dir.vietnieki

138. Integrētais pasākums “Gribu būt gudrs”

6.kl.skolēni

139. Publiskās runas konkurss dažādās valodās

8.-12.kl.skolēni

140. Vidusskolu kauss vieglatlētikā

Skolēni

141. Pasākums “Radošie un veselīgie”

2.kl. skolēni

142. Pasākums “Ekoloģiskā spēle”

3.-4.kl.skolēni

143. Seminārs-meistarklase “Lieldienas nāk”

2.kl. skolēni

144. Atklātās stundas direktoru vietniekiem un
pamatskolas un vidusskolas klašu
audzinātājiem “Dzīvesziņa”

Klases audzinātāji

6.Klašu
audzinātājas
MK vadītāja
A.Anufrijeva
O.Gedzjuna,
L.Mantulova
MK vadītāja
I.Šestaka
MK vadītāja
I.Šestaka
MK vadītāja
I.Šestaka
R. Urbanoviča

145. Pieredzes apmaiņas seminārs “ZPD: no idejas
līdz izstrādāsanai”
146. “Literārais vakars ”- angļu un amerikāņu
literatūras pasākums 10.-11.kl.skolēniem
147. “Sociālie mediji un digitālā pratība”praktiskā darbnīca angļu valodas un CLIL
skolotājiem
148. Informācijas tehnoloģiju konkurss “IT ceļš”

Fizikas skolotāji

A.Ivanova

10.-11. kl. skolēni

Angļu valodas
skolotāji
Angļu valodas
skolotāji

J. Bernāne

Skolotāji
Skolēni

MK vadītāja
I.Grodze

149. Mākslas dienu festivāls

Skolotāji, skolēni

150. Eiropas dienu pasākumi.

Skolotāji, skolēni

151. Angļu valodas skolotāju metodiskā pieredzes
krājuma izveide ,,Pearls of My ELT -2019”

Angļu valodas
skolotāji

MK vadītāja
G.Želabovska
Dir.vietniece
R.Urbanoviča
MK vadītāja
L.Krukovska
MK vadītāja
N.Dzalbe

Maijs
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152. Konkurss par Daugavpils vēsturi

6.kl.Skolēni

153. Pilsētas konkurss “Pirmā palīdzība”

Skolēni

154. Metodiskas komisijas sēde:
1. Skolotāju metodiskā darba
izvērtējums
2. Mācību darba analīze
3.

Skolotāji

MK vadītāja
L.Krukovska
MK vadītāja
J.Markova
MK vadītāji

155. Pedagoģiskās padomes sēde “Mācību
sasniegumi 1.-8., 10.-11.klasēs”

Skolotāji

Dir. vietnieki

156. Izstāde “Ceļojums pa Eiropu”
Aptauja “Populārāko grāmatu TOPS2018/2019”
157. Atbalsta komisijas sēde:
1. Individuālo izglītības plānu
izvērtējums
2. Komisijas darbu izvērtējums

Skolēni, skolotāji

Bibliotekāre
A.Leonova

Atbalsta speciālisti

Dir.vietniece
A.Ivanova

158. Mācību gada noslēguma pasākumi

Pedagogi, skolēni

Skolas vadība

159. Metodiskā konference “Pedagoga labā prakse
skolēna caurviju kompetenču attīstībā ”

Skolotāji

Dir.vietnieki

160. Skolas darbības pamatjomu vērtēšana

Pedagogi

Dir. vietnieki

MK vadītāji

Dir.vietnieki

Jūnijs
161. Metodiskās padomes sēde:
1. Individuālo vajadzību
nodrošināšana un mācību
sasniegumu attīstības dinamika
16.vidusskolā.
2. MP darbības izvērtējums.

162. Klašu audzinātāju pieredzes apmaiņa “Es daru Klašu audzinātāji
tā…” APU ideju prezentācija
163. MK sēde:
1.Individuālo vajadzību nodrošināšana un
mācību sasniegumu attīstības dinamika
16.vidusskolā.
2.MK darbības izvērtējums.
164. Skolotāju metodiskās aktivitātes izvērtējums

Skolotāji

J.Bernāne ,
Klases
audzinātāji
MK vadītāji

Skolotāji

MK vadītāji

165. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemi.
Baskāju taka ”Valguma pasaulē”
166. Seminārs “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”
mācību satura realizācija

Fizikas skolotāji

A.Ivanova

Skolotāji

Direktore
O.Dukšinska,
Direktores
vietnieki,
MK vadītāji
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Augusts
167. Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un
apkopošana

MK vadītāji

Dir. vietnieki

Mācību gada laikā
168. Līdzdalība projektā “Pirmsskolas un
sākumskolas sadarbība pēctecības
nodrošināšanai bilingvālajā mācību procesā”

Sākumskolas
skolotāji, latviešu
valodas skolotāji

BI koordinatore
Z.Panfilova

169. CLIL skolotāju aktivitātes

Sākumskolas un
pamatskolas skolotāji

Dir. vietniece
Z.Panfilova

170. Līdzdalība ERASMUS programmas projektā

Skolotāji

171. Līdzdalība APU programmā

Skolotāji, skolēni

172. Sadarbība ar skolas avīzi, skolas mājas lapu

MK vadītāji

173. Skolotāju mentorēšana bilingvālās izglītības
īstenošanā

Skolotāji

Direktore
O.Dukšinska,
skolotāja
Ž.Špoģe
Dir. vietniece
R.Urbanoviča
Dir. vietnieks
I.Aļohno
BI koordinatore
Z.Panfilova

174. Mācību priekšmetu nedēļas, olimpiādes,
konkursi

Skolotāji, skolēni

MK vadītāji

175. Mācību stundu apmeklējums ar mērķi:
pedagogu darba kvalitātes paaugstināšana

Skolotāji

Dir.vietnieki MK
vadītāji

176. Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana
(1.kārta )

Skolēni

MK vadītāji

177. Atbalsts karjeras izglītības jautājumos

Skolotāji, skolēni

Pedagoģeskarjeras
konsultantes
A.Anufrijeva un
D. Balalaikina

178. Virtuālā saziņa mācību gada aktivitāšu
izziņošanai

Skolotāji

179. Skolotāju metodiskā krājuma izveide.

Skolotāji

180. Dalība valsts iestāžu Atvērto durvju dienā

Skolēni

181. Profesionālās pilnveides izglītība
“Uz kompetencēm virzīta pedagoga darbība”
(tālākizglītības kursi, konsultācijas)

Pedagogi

182. Piedalīšanās pilsētas klašu audzinātāju
klubiņā
,, Audzini sevi “

Kl.audzinātāji

183. Piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”

4.b, 5.b kl.skolēni
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MK vadītāji
Dir.vietnieki,
MK vadītāji
Kl. audzinātāji

MK vadītāji
MK vadītāja
J.Bernane
O.Gedzjuna,
L.Mantulova
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BILINGVĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ
2018./2019. m. g.
Prioritātes:
 Bilingvālo mācību organizēšanas kvalitāte sākumskolā, pamatskolā.
 Pēctecības nodrošināšana pirmsskolā, sākumskolā.
 CLIL programmas integrēšana sākumskolā.
 Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem valsts valodā.
 Izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšana.
Nr. Aktivitāte

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

Septembris

BI
koordinatore

Informācijas (mācību
programmu, stundu
plāna) apzināšana.

Oktobris

BI
koordinatore

Situācijas apzināšana
un analīze.

Oktobris

BI
koordinatore

Skolēnu latviešu
valodas zināšanu
pašnovērtējums.
Valodas ietekme uz
mācību procesu

Visu mācību gadu

BI
koordinatore

Pedagogu darba
kvalitātes
izvērtējums,
rekomendācijas.

BI
koordinatore

Pedagogu darba
kvalitātes
izvērtējums,
rekomendācijas.

BI
koordinatore

Pedagogu darba
kvalitātes
izvērtējums,
rekomendācijas.

I semestris
1.

2.

4.

BI darba plāna
sastādīšana un
informācijas apkopošana.
1.klašu skolēnu latviešu
valodas prasmes līmeņa
izpēte mācību gada
sākumā.
10.klases izglītojamo
anketēšana.
Problēmas priekšmetu
apguvē latviešu valodā.
Pamatskolas skolēna
gatavība turpināt izglītību
latviešu valodā.

5.
Mācību stundu
apmeklējums 10. klasē.
II semestris
6.

7.

8.

Mācību stundu
apmeklējums 1. un 2.
kl. (bilingvālās stundas).

Visu mācību gadu

Skolēnu mācību
dinamikas izvērtējums un
analīze

Maijs

Mācību stundu
apmeklējums 3. un 4.
kl. (bilingvālās stundas).
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Visu mācību gadu

9.

10.

11.

12.

13.

15.

Skolēnu mācību
dinamikas izvērtējums un
analīze.

Maijs

Mācību stundu
apmeklējums 5., 6., 7.
kl. (bilingvālās stundas).

Visu mācību gadu

Skolēnu mācību
dinamikas izvērtējums un
analīze

Maijs

Mācību stundu
apmeklējums 8. un 9.
kl.
Skolēnu mācību
dinamikas izvērtējums un
analīze.
Pedagogu labā prakse
valodu lietošanā
daudzveidīgā kontekstā.

Visu mācību gadu

BI
koordinatore

Pedagogu darba
kvalitātes
izvērtējums,
rekomendācijas.

BI
koordinatore

Pedagogu darba
kvalitātes
izvērtējums,
rekomendācijas.

BI
koordinatore

Pedagogu labās
prakses apkopošana.

Maijs

Marts

Visu mācību gadu
16.

Latviešu valodas un
bilingvālo kursu
apmeklēšana.

Visu mācību gadu

17.

18.

Profesionālās
kvalifikācijas
celšana.

Atbalsta materiālu
veidošana matemātikā un
vēsturē

Visu mācību gadu

Pedagogu mentorēšana
pēc nepieciešamības

Visu mācību gadu

BI
koordinatore
sadarbībā ar
matemātikas
un vēstures
skolotājiem
BI
koordinatore

Visu mācību gadu

Sākumskolas
skolotāji

Situācijas apzināšana
un savstarpēja
sadarbība
veiksmīgam
pēctecības
nodrošinājumam
starp pirmsskolu un
sākumskolu.

BI koordinatora
līdzdalība pilsētas BI MA
organizētajās aktivitātēs.

Visu mācību gadu

BI
koordinatore

Bilingvālā
koordinatora darba
iemaņu pilnveide.

Konsultācijas skolotājiem
un vecākiem par BI
mācību metodikas
jautājumiem.

Visu mācību gadu

BI
koordinatore

19.
Sākumskolas skolotāju
sadarbība ar 3., 5., 7.
pirmsskolas izglītības
iestādi.

20.

21.

Atgādņu veidošana
matemātikā un balsta
konspektu veidošana
vēsturē
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22.

Skolotāju iepazīstināšana
ar BI aktualitātēm.

Visu mācību gadu

23.
Līdzdalība CLIL
skolotāju aktivitātēs.

1., 2. semestris

BI
koordinatore,
CLIL
skolotājas

CLIL skolotājiem
ir iespēja
pilnveidot savas
prasmes un dalīties
pieredzē.

Daugavpils 16.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, BI koordinatore
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Z.Panfilova

Skolas ārpusstundu pasākumu plāns 2018./2019. m.g.
Skolas tradīcijas
Zinību diena (1. -12. kl.)
Drošības nedēļa (1. -12. kl.)
Audzināšanas stundas „Drošība” (1. -12. kl.)
Piedzīvojumu sacensības “Dari pareizi un bez
bailēm” (11., 12.kl.)
Spēle „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!” (1. kl.)

27.09.
novembris

R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji
V. Baranovskis
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
L. Voicehovska
R. Urbanoviča
L. Voicehovska
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
R. Urbanoviča

novembris

Klases audzinātāji

novembris

G . Želabovska
J. Osipova
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji
J. Bernāne
L. Krukovska
R. Urbanoviča
Sporta skolotāji
R. Urbanoviča
J. Bernāne
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji

03.09.
17.09. – 21.09.
septembris - oktobris
21.09.

oktobris

Spēle „Es zinu par savu drošību!” (2.kl.)

oktobris

10. klašu skolēnu svētki
(10., 11. kl.)
Miķeļu nedēļa
Izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs” (1. – 4. kl.)

oktobris

Rudens tirgus (1. – 4. kl.)
Pilsonības nedēļas „Dzīvo ar Latviju, elpo ar
Latviju!” (1. – 12. kl.)
Audzināšanas stundas “Latvijas valsts simtgade”,
„ Piederība valstij”, „Pilsoniskā līdzdalība”
(1. -12. kl.)
Radošo darbu konkurss „Latvijai – 100, skolai –
30” (atklātnes, zīmējumi, plakāti, viktorīnas,
esejas, dzejoļi )
Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija
Spēle brein-rings „Brīnumainā Latvija ”(10.12.kl.)
Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensības
(6.-8.kl., 9.-12.kl.)
Pilsētas pasākums „Lāpu gājiens” (8. – 12.kl.)
Svinīgais koncerts veltīts Latvijas dzimšanas
dienai “Teiksma par Latviju”
Spēle „Latvija manā sirdī” (4.kl.)

25.09. – 28.09.
25.09. – 28.09

novembris
novembris
07.11.
11.11.

13.11.
14.11.

Spēle „Mana Dzimtene Latvija” (5., 6.kl.)

novembris

Latvijas 100-gadei veltīts pasākums
Sadziedāšanās (1. – 12.kl.)

novembris

Zibakcija, veltīta Latvijas simtgades jubilejai (1.
– 12.kl.)
Spēle – konkurss „Ceļā uz pilsonību” (8.kl.)

novembris
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07.11.

R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
J. Bernāne
S. Rudjko
R. Urbanoviča
B. Aizbalte
L. Grakova
V. KaluginaRomanova
M. Meduņecka
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
J. Bernāne
Klases audzinātāji

Interaktīvs konkurss-spēlē “Atkodē un atkod”,
veltīts Latvijas 100-gadei (10. – 12.)
Spēle „Vai tu pazīsti savu pilsētu?” (7., 8. Kl.)

28.11.
novembris

Spēle „Ceļojums pa Latgali” (10. – 12. Kl.)

23.11.

Ziemassvētkus gaidot (1. -12. Kl.)
Adventa atklāšana (1. -12. Kl.)
Ziemassvētku konkursi:
Zīmējumu konkurss „Ziemassvētku sapnis”
(A. -4.kl.)
Klašu telpu izgreznošana (1. -12. Kl.)
Ziemassvētku uzvedums (1. -12. Kl.)

decembris
03.12.
decembris

Ziemassvētku eglīte un vakari (1. – 12. Kl.)

decembris

Meteņi (1. -12. kl.)
Tikšanās ar absolventiem
Absolventu vakars
Drošības dienas Daugavpilī – tikšanās ar
pašvaldības policiju (4.kl.)
Lieldienu pasākumi

februāris
28.01. -02.02.
02.02.
februāris – marts

decembris
decembris

R. Urbanoviča
B. Aizbalte
L. Grakova
M. Meduņecka
V. KaluginaRomanova
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
R. Urbanoviča
L Voicehovska

Drošības nedēļas (1. -12. Kl.)

aprīlis – maijs

Audzināšanas stundas „Drošība” (1. -12. Kl.)
Audzināšanas stundas “Latvijas svētku, atceres
un atzīmējamās dienas” (Darba svētki un
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena) (1. -12. Kl.)
Pasākums, veltīts Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienai

aprīlis – maijs

R. Urbanoviča
V. Saveļjeva
V. Saveļjeva
B. Aizbalte
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji

25.04.-02.05.

Klases audzinātāji

Lieldienu uzvedums

aprīlis

L. Krukovska
Klases audzinātāji
L. Krukovska
Klases audzinātāji
J. Bernāne
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
V. Saveļjeva
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji

aprīlis

03.05.

Mātes diena (1. -12. Kl.)
Klases pasākumi „Mīļā māmiņa ”

maijs
maijs

Konkurss „MANA PILS – DINABURGA –
DAUGAVPILS” (8., 9. kl.)
Pēdējais zvans (9., 12. kl.)

08.05.

Skolas Goda svētki (1. -8., 10., 11. kl.)

maijs
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maijs

R. Urbanoviča
L.Krukovska
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
L.Krukovska
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Z. Panfilova
A. Ivanova
I. Aļohno

jūnijs

Izlaiduma vakari (9., 12. kl.)

R. Urbanoviča
Klases audzinātāji

Skolas pasākumi
Iniciatīva ,,Latvijas skolas soma’’
Tēva diena

gada laikā
04.09.-07.09.

Nodarbības cikls “Latvija - miera un garīguma
zeme” (8. – 12. kl.)
Reklāmas pasākums (ciemos klubā „Sudraba
avoti”)
Spēle “Rīgas sargi” (10., 11.kl.)

gada laikā

Eiropas Sporta nedēļai 2018

septembris

Starptautiskā veselības nedēļa (1. -12.kl.)

septembris

Sporta svētki (1. – 12. kl.)
Karjeras nedēļa 2018

12.09.

20.02.

R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Sporta skolotāji
R. Urbanoviča
Sporta skolotāji
Klases audzinātāji
Sporta skolotāji
R. Urbanoviča
D. Balalaikina
A. Anufrijeva
Klases audzinātāji
Sporta skolotāji
Klases audzinātāji
L. Krukovska
Klases audzinātāji
V. Lipkoviča
A. Požarska
L. Romanseviča
Klases audzinātāji
J. Bernāne
Klases audzinātāji
A. Nipāne
O. Gedzjuna
L. Krukovska
L. Voicehovska
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
G. Želabovska
J. Osipova
Klases audzinātāji

13.02.

Klases audzinātāji

oktobris

14.09.
8.10.-12.10.

Konkurss „Dižpuika” (5.kl.)

17.10., 31.10.

UNESKO nedēļa (1.- 12.kl.)

8.10.-12.10.

Spēle – konkurss „Es esmu skolotājs” (7.kl.)
Spēle „Superzēns” (2.kl.)
Ekonomiskā spēle (4., 8., 9. kl.)
„Lūcijas svētki” (6.kl.)
Leļļu teātra izrāde
Spēle – konkurss „Rotaļu un rotaļlietu svētki”
(5.kl.)
47. starptautiskā bērnu mākslas izstādekonkurss "Lidice 2018"
Spēle – konkurss „Zināšanu karalienes balle”
(1.kl.)
Tehniskās modelēšanas konkurss 1. – 2.klašu
zēniem „Mācies darot!”
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R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
Klases audzinātāji
Priekšmetu skolotāji
R. Urbanoviča
V. Saveljeva
R. Urbanoviča

10.10.

novembris
05.12.
13.12.

decembris
16.01.
decembris

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”
Lielā talka (6., 7., 8., 10., 11. kl.)

februāris
aprīlis

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un
interešu izglītības iestāžu 5. – 9., 5. – 12. Klašu
koru konkurss “Dziesmai būt Latgalē”
Mazo dziedātāju konkurss „Pīks un Pīka ”
Skolas 100-gadei veltīts pasākums
(1. – 12.kl.)

10.04.
aprīlis,
maijs

Leļļu teātra izrāde
Eiropas diena (10. -12. kl.)

maijs
maijs

Sporta diena (1. – 8.,10.,11. kl.)

maijs

Projekts “Manas valsts simtgade”
Bibliotekārās stundas (1. -12. kl.)
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03.04.

gada laikā
gada laikā

L. Grakova
R. Urbanoviča
Klases audzinātāji
L. Grakova

V. Kalugina-Romanova
R. Urbanoviča
B. Aizbalte
L. Grakova
V. Kalugina-Romanova
M. Meduņecka
Klases audzinātāji
L. Voicehovska
L. Krukovska
J. Bernāne
Klases audzinātāji
R. Urbanoviča
Sporta skolotāji
V. Lipkoviča
A. Leonova
Skolas un Piekrastes
bibliotēka
Klases audzinātāji

Skolēnu parlamenta darba plāns
Skolēnu parlamenta vēlēšanas (5. – 12.kl.)
Tikšanās ar skolas vadību
Piedalīšanās Skolas padomes darbā
APU programmas īstenošana skolā

septembris

Skolas parlaments

pēc
nepieciešamības

Skolas parlaments

2 reizes gadā
gada laikā

Skolas parlaments
Direktores vietniece
izglītības jomā –
R. Urbanoviča
Skolas parlaments
klases audzinātāji.
skolēni

Atbalsts skolēnu dežurēšanai (6.-12.klases)

gada laikā

Skolas parlaments
klases audzinātāji
skolēni

Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas pārbaude

gada laikā

Direktores vietniece
izglītības jomā – R.
Urbanoviča
Skolas parlaments
Dežurklases

Atbalsts sākumskolas klašu audzinātājiem starpbrīžu
organizēšanā

gada laikā

Atbalsts skolas bibliotēkai mācību grāmatu
pārbaudē

gada laikā

Palīdzības akcijas „Labestības stundas” (1. -12.kl.)
Palīdzības akcijas dzīvniekiem (1. -12.kl.)
Skolotāju diena

decembris –
janvāris

N. Červinska
Skolas parlaments
V. Kazakeviča
A. Stehnovska-Slavska
Skolas parlaments
K. Jarošenko
A. Ščelčkova
Skolas parlaments
Skolēni

novembris decembris

Skolas parlaments

05.10.

Skolas parlaments

Skolēni
D. Božko
V. Trubovich

Pilsētas skolēnu pašpārvalžu konference

15.10.

A. Bambāne
V. Stepanova

Latvijas Valsts himnas dziedāšana

18.11.

N. Červinska

Jauniešu seminārs “Jauno līderu aktivitātes”

28.11.

A. Bambāne
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V. Stepanova
Projekts “Sporto visa klase”

gada laikā

O. Gedzjuna
Skolas parlamenta
pārstāvji

Erasmus+ projekts

gada laikā

Skolas vadība
Ž. Špoģe
11. kl. skolēni
Skolas parlamenta
pārstāvji

Skolas ārpusstundu pasākumu organizēšana
(Atbildīgā - direktores vietniece izglītības jomā -R. Urbanoviča)
Spēle „Sveika, Latvija!” (3., 4.kl.)

06.11.

V. Kazakeviča

Spēle „Kas? Kur? Kad?” ( „Ceļojums pa Latviju”)
(5. - 7. kl. skolēniem un vecākiem)

novembris

Skolas parlaments

Konkurss „21.gs. bruņinieki ” (9.kl.)

novembris

N. Červinska
Skolas parlaments
D. Vavilovs
D. Vasile

Ziemassvētku eglīte (1. – 3. kl.)

decembris

Skolas parlaments
N. Červinska

Ābeces svētki (1.kl.)

februāris

O. Naumova

Sv. Valentīna dienas svinēšana

februāris

Skolas parlaments

Valentīndienas pasts (1. -12.kl.)

D. Božko

Valentīndienas pasākums (10.kl)
Spēle „Pasaku taciņa” (2. kl.)
Konkurss „Zibakcija” („Skolai – 30”) (5.-7. kl.)

marts
aprīlis

N. Červinska
D. Božko

Mūsu skolas forma – moderns, elegants un izdevīgs
apģērbs

aprīlis

A. Ļaļins

Spēle „Krokodils” (5.,6. kl.)

divas reizes
gadā

Spēle „Brein rings” (3.,4. kl.)

divas reizes
gadā

D. Vasjkovs
D. Vavilovs
Skolas parlaments
V. Kazakeviča
A. Stehnovska-Slavska

Spēle „Kas? Kur? Kad?” (,,Latvijai – 100, skolai –
30”) (5. - 7. kl.)

divas reizes
gadā

Skolas parlaments
A. Aleksejevs
A. Morozovs
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Darba plāns karjeras attīstības atbalstā
2018./2019. m.g.
Prioritātes:


Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs karjeras atbalsta sistēmas pilnveidē
un attīstībā skolā.



Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā,
sekmējot KVP attīstību un mērķtiecīgu karjeras izvēles lēmumu pieņemšanu.



Karjeras atbalsta pasākumu īstenošana izglītības un darba pasaules izzināšanai.

Laiks
augusts

24.08.

septembris
augusts septembris
19.09.

septembris oktobris

04.10.;
06.12.
05.10.
11.10.
08.10.12.10.

Novembris maijs
I, II
semestris
septembris
– maijs

Pasākumi un aktivitātes
Pedagogu karjeras konsultantu
profesionālās pilnveides
programmas (EKAASII2018)
klātienes mācības.
Vispārizglītojošo izglītības
iestāžu Karjeras konsultantu
MA informatīvās sanāksmes.
Pedagogu – karjeras konsultantu
MA darba plāna apstiprināšana.
9., 12. klašu absolventu tālāko
gaitu apkopojums.
KK MA seminārs „Ieskats
konsultēšanas metodikās”
KN aktivitāšu plānošana
19.09.2018.
Skolas KN 2018 programmas
izstrāde
(balstoties uz pilsētas KN
izveidoto programmu).
Nodarbību cikls “Domā
plašāk!”
Iepazīstināšana ar skolotāja
darbu.
Nodarbību cikls “Sagatavojies
darba tirgum!”
Piedalīšanās Daugavpils pilsētas
“Karjeras nedēļā 2018”.

“Jauno inženieru skola”.
“Jauno uzņēmēju skola”.
Dalība valsts iestāžu atvērto
durvju dienās.
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Mērķauditorija
PKK

Atbildīgais
A.Anufrijeva
D.
Balalaikina

Vieta
Rīgā

Skolu PKK,
sadarbības
partneri
Skolu PKK

A.Anufrijeva
D.
Balalaikina

DPIP

9., 12.klašu
audzinātāji
Skolu pedagogi –
karjeras
konsultanti,
sadarbības
partneri
1.-12.klašu
skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

A.Anufrijeva

DU

A.Anufrijeva
D.
Balalaikina

Skolā

9.klašu skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

9.-12.klašu
skolēni
11.-12.klašu
skolēni
1.-12.klašu
skolēni

Skolēnu
parlaments
A.Anufrijeva

Skolā

R.
Urbanoviča
A. Anufrijeva
D.
Balalaikina
A.Anufrijeva

Skolā,
pilsētā

A.Anufrijeva

Pilsētā

11. – 12. klašu
skolēni
10.-12.klašu
skolēni
1.-12.klašu
skolēni

DPIP

Skolā

Pilsētā

D.Balalaikina Pilsētā
A.Anufrijeva
kl. audzinātāji

oktobris decembris

Dalība “Biznesa mēneša”
ietvaros organizētajos
pasākumos.

9.-12.klašu
skolēni

oktobris

Seminārs mācību priekšmetu
skolotājiem “Karjeras attīstības
atbalsta pasākumu integrēšana
mācību procesā”.
Nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”

Skolotāji

10.klases skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

29.11.

Nozares seminārs „ Karjeras
iespējas dzelceļa nozarē”

A.Anufrijeva

II semestris

Pasākums “Izzini sevi!”
(kompetenču koridors).

9. – 12. klašu
skolēni, mācību
priekšmetu
skolotāji, PKK
1.-12.klašu
skolēni

Daugavpil
s
Tehnikum
ā
Skolā

II semestris

Pasākums “Iepazīsti
dabaszinātnes!”

1.-12.klašu
skolēni

janvāris

Skolēnu tālāko nolūku
noskaidrošana
Nozares seminārs “ Karjeras
iespējas kultūras nozares
profesijās”

9., 12.klašu
skolēni
9. – 12. klašu
skolēni, mācību
priekšmetu
skolotāji, PKK

Darbnīca “Mana nākotnes
profesija”
Nodarbības “No prasmēm līdz
profesijām”
Tikšanās ar mūsu skolas
absolventiem.
Interaktīva vieslekcija “Karjeras
iespējas kosmosa industrijā”
Nodarbību cikls “Ceļa izvēle
tavai nākotnei!”
“Ēnu dienas 2019”
organizēšana.
Seminārs “Skolotāja loma
skolēna pašvērtējuma
stiprināšanā, izmantojot KAA
metodikas”.
Darbnīca “Uz sliekšņa: mani
lēmumi!”

29.11.

24.01.

27.01.
februāris
februāris
februāris
februāris
13.februāris
14.02.

21.02.

07.03.
marts,
aprīlis

D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
A.Anufrijeva

Skolā
Skolā

VIAA, DPIP

Pilsētā

7.klašu skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

2., 8.-9.klašu
skolēni
9.-12.klašu
skolēni
1.-12.klašu
skolēni
8.klašu skolēni

A.Anufrijeva
D.Balalaikina
R.
Urbanoviča
A.Anufrijeva
D.Balalaikina
A.Anufrijeva

Skolā

8.-12.klašu
skolēni
Daugavpils
pilsētas izglītības
iestāžu PKK

A. Anufrijeva

Pilsētā,
Rīgā
Pilsētā

8.klašu skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

A.Anufrijeva

Skolā

D.Balalaikina

Skolā

Darbnīca “Kā neapjukt profesiju 9.klašu skolēni
pasaulē?”
Izglītojoša nodarbība “Ieskats
2.-3.klašu skolēni
izklaides profesiju industrijā”.
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R.
Pilsētā
Urbanoviča
A.Anufrijeva
kl. audzinātāji
A.Anufrijeva Skolā
D.
Balalaikina

A.Anufrijeva
D.Balalaikina

Skolā
Skolā
Skolā

marts- maijs Augstāko un profesionālo
izglītības iestāžu Atvērto durvju
dienu apmeklējumi.
12.04.Karjeras izglītības 5.
13.04.
konference.
1.05.-03.05.
08.05.09.05.
gada laikā
gada laikā
gada laikā

gada laikā
gada laikā
gada laikā

Izglītības izstādes “Skola 2019”
apmeklējums.
Nacionālā jauno profesionāļu
meistarības konkursa “Skills
Latvia 2019” apmeklējums.
Klases stunda „Izglītības
iespējas pēc 9.klases”.
Klases stunda „Izglītības
iespējas pēc 12.klases”
KK MA pieredzes apmaiņas
seminārs “Karjeras darba
organizācijas virzieni izglītības
iestādē”.
Izglītojošas nodarbības
“Karjeras izaicinājumi tehnisko
profesiju jomā!”
Radošas meistardarbnīcas
“Iepazīsti mākslas profesiju
daudzveidību!”
Atbalsts skolēniem karjeras
attīstības atbalsta jautājumos.

A.Anufrijeva
Kl.
audzinātāji
Daugavpils
A.Anufrijeva
pilsētas izglītības D.Balalaikina
iestāžu PKK
9.-12.klašu
A.Anufrijeva
skolēni
7. – 12. klašu
A.Anufrijeva
skolēni

Pilsētā,
Rīgā

9.klašu skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

12.klašu skolēni

A.Anufrijeva

Skolā

9.-12.klašu
skolēni

4. – 5. klašu
skolēni

A.Anufrijeva

Pilsētā

1. – 8. klašu
skolēni

A. Anufrijeva
D.
Balalaikina
A. Anufrijeva
D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
D.
Balalaikina
A. Anufrijeva
D.
Balalaikina
D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
A.Anufrijeva

Pilsētā

1.-12.klašu
skolēni
Skolēnu vecāki

gada laikā

Atbalsts skolotājiem karjeras
attīstības atbalsta jautājumos.

Skolotāji

gada laikā

Skolēnu interešu un vajadzību
apzināšana (aptaujas).

1.-12.klašu
skolēni

gada laikā

Tikšanās ar koledžu, arodskolu,
augstskolu pārstāvjiem.
Tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem.

9.-12.klašu
skolēni
1.-12.klašu
skolēni

gada laikā

Klases stundas karjeras atbalstā.

1.-12.klašu
skolēni

gada laikā

Sadarbība ar Piekrastes
bibliotēku.
Tikšanās ar robežsardzes
pārstāvjiem.

1.-12.klašu
skolēni
9.-12.klašu
skolēni
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Rīgā

Daugavpil
s Centra
vidusskolā

Atbalsts vecākiem karjeras
attīstības atbalsta jautājumos.

gada laikā

Rīgā

Daugavpils
A. Anufrijeva
pilsētas izglītības D.
iestāžu PKK
Balalaikina

gada laikā

gada laikā

Liepājā

Skolā
Skolā
Skolā
Skolā
Skolā,
pilsētā
Skolā,
pilsētā

D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
Kl.
Skolā
audzinātāji
D.
Balalaikina
A.Anufrijeva
Kl.
Pilsētā
audzinātāji
kl. audzinātāji Skolā
A.Anufrijeva

gada laikā
gada laikā
gada laikā
gada laikā

Karjeras attīstības atbalsts
mācību priekšmetos.
Karjeras attīstības atbalsts
interešu izglītībā.
Informatīvu materiālu
sistematizēšana.

1.-12.klašu
skolēni
1.-12.klašu
skolēni
PKK

Sadarbība ar skolas psihologu,
soc.pedagogu un bibliotekāri.

1.-12.klašu
skolēni, PKK

pēc plāna

Piedalīšanās vispārizglītojošo
iestāžu Karjeras konsultantu
MA informatīvajās sanāksmēs.
gada laikā
Sadarbība ar skolas avīzi, mājas
lapu.
I, II pusgads Piedalīšanās pieredzes apmaiņas
semināros.

PKK

pēc rīkotāju
plāna

1.-12.klašu
skolēni, skolotāji,
PKK

Dalība projekta ietvaros
organizētajos pasākumos.

PKK
Skolotāji, PKK

Priekšmetu
pedagogi
Pulciņu
pedagogi
A.Anufrijeva
D.
Balalaikina
Psihologs,
bibliotekāre,
soc. ped.
A.Anufrijeva
D.Balalaikina

Skolā

A.Anufrijeva
D.Balalaikina
R.
Urbanoviča
A.Anufrijeva
kl.audzinātāji
A.Anufrijeva
D.Balalaikina

Skolā

Skolā
Skolā
Skolā

DPIP

Karjeras konsultants:
Anželika Anufrijeva
Diāna Balalaikina
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Daugavpils 16. vidusskolas sociālā pedagoga
Ludmilas Voicehovskas
darba plāns 2018./2019. mācību gadam
DARBA PRIORITĀTES:


Sadarbība ar visiem pedagoģiskā procesa dalībniekiem skolā; sadarbības starp ģimeni,
skolu un institūcijām, kuras ir atbildīgas par sociālo problēmu risināšanu, koordinēšana;



Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana audzināšana procesā, izglītojamo
emocionālā audzināšana un vērtības izglītība;



Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai;



Labas prakses apkopošana un popularizēšana;



Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā.

DARBA MĒRĶIS


Palīdzēt bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus
izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

DARBA UZDEVUMI


Izvērtēt iespējamās riska grupas, veikt izglītojamo sociālo apstākļu analīzi un faktu izpēti,
veidot datu bāzes.



Konsultēt, informēt un sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un
pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos.



Organizēt profilakses pasākumus.



Veidot sadarbību ar citām izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām
izglītojamo sociālās integrācijas mērķu sasniegšanā.

Nr.
p.k.

Pasākuma saturs

1.

Iekšskolas regulārie pasākumi

1.1.

Situāciju izvērtēšana, informācijas apmaiņa ar
skolas administrāciju, psihologu, klases
audzinātājām.
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Izpildes
termiņš

gada laikā

Sadarbības
partneri

skolas vadība,
skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

Skolas informatīvā stenda ,, Atbalsts skolēniem un
vecākiem. Kur meklēt palīdzību?’’ sagatavošana.
Iepazīšanās ar jauno izglītojamo personiskajām
lietām.

septembris

Datu bāzes izveidošana par aizbildņu ģimenēm, par
ģimenēm, kurās vecāki atrodas ārzemēs. Izpēte
„Vecāki ārzemēs”.
1.,5.,10. klases sociālo problēmu diagnostika un
informācijas apkopošana; uzstāšanās mazajā
pedagoģiskajā sēdē.

septembris

klašu audzinātāji

septembris
oktobris

klašu audzinātāji,
skolas psiholoģe

1.6.

Skolas sociāli pedagoģiskā portreta sastādīšana
(anketēšana, intervēšana, aptaujas, mājas
apmeklējumi u.c).

septembrisnovembris

klašu audzinātāji

1.7.

Riska grupas bērnu datu bāzes atjaunošana un
papildināšana.

gada laikā

skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

klašu audzinātāji,
mācību
priekšmetu
skolotāji
klašu audzinātāji

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.

skolas psiholoģe

septembris

Darbs ar skolēniem

2.1.

Stundu kavējumi un skolēnu sekmju analīze.

1 reize
mēnesī

2.2.

9. klases stundu apmeklējumu un sekmju kontrole.

2.3.

Darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības.

1 reize
mēnesī
pēc
vajadzības

2.4.

Individuālas pārrunas ar izglītības iestādes Iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpējiem.

pēc
vajadzības

2.5.

Konfliktsituācijas izskatīšana un risināšana.

pēc
vajadzības

2.6.

Individuāls darbs ar skolēniem – smēķētājiem.

pēc
vajadzības

skolas psiholoģe,
mācību
priekšmetu
skolotāji,
klašu audzinātāji
psihologi
skolas vadība,
klašu audzinātāji
skolas psiholoģe,
skolas vadība,
klašu audzinātāji
skolas medmāsa,
skolas vadība,
klašu audzinātāji

2.7.

Vasaras darba nometnes organizēšana.

aprīlis-jūnijs IP specialiste,
skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

2.8.

Individuālas konsultācijas sniegšana bērniem, kuriem
ir dzīvības grūtības.
Sadarbība ar vecākiem

pēc
vajadzības

skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

Riska grupas bērnu mājas apstākļu apsekošana.

pēc
vajadzības

klašu audzinātāji

3.
3.1.

Daugavpils 16.vidusskolas darba plāns

klašu audzinātāji

Individuālu konsultāciju sniegšana vecākiem
sociālpedagoģiskos jautājumos.

septembris
pēc
vajadzības
pēc
vajadzības

3.4.

Korekcijas darbs ar ģimenēm, kurās izglītojamiem ir
uzvedības grūtības, grūtības mācībās.

pēc
vajadzības

skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

4.

Sociāli pedagoģiskais izglītojošais,
profilaktiskais un korekcijas darbs ar skolēniem
Pasākumu, kas novērstu vai ierobežotu negatīvu
parādību – smēķēšanas, narkomānijas u.c. – un
sliktas uzvedības izplatību skolā, organizēšana.
Piedalīšanās audzināšanas stundās.

gada laikā

klašu audzinātāji,
pašvaldības
speciālisti
klašu audzinātāji

3.2.

Piedalīšanās vecāku sapulcēs.

3.3.

4.1.

4.2.
4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

gada laikā

skolas psiholoģe,
klašu audzinātāji

Profilaktiskos tikšanos ar speciālistiem
organizēšana.

pēc
vajadzības

klašu audzinātāji

Ārpusskolas darbs
Sadarbība ar pašvaldības institūcijām
Materiālu sagatavošana profilaktiskajam darbam
(kavējumi; skolēni, kuri dzīvo ārzemēs; skolēni,
kuru vecāki izbraukuši strādāt uz ārzemēm; bez
vecāku gādības palikušie bērni …)

1 reize
mēnesī

klases audzinātāji,
valsts un
pašvaldības
institūciju
speciālisti
SLP darbinieki

Sadarbība ar Daugavpils pilsētas domes Sociālo
lietu pārvaldi, atbalsts skolēniem no
maznodrošinātām ģimenēm krīzes situācijās.
Operatīvais un profilaktiskais darbs ar Daugavpils
pilsētas pašvaldības policiju, ar Valsts policiju.
Sadarbība ar Bāriņtiesu jautājumos par konfliktiem
„bērns-ģimene”, gadījumos par bērnu atstāšanu bez
vecāku gādības vai uzraudzības.
Sadarbība ar Daugavpils domes IP Bērnu tiesību
aizsardzības speciālistu.

pēc
vajadzības
regulāri
pēc
vajadzības
pēc
vajadzības

policijas
darbinieki, klašu
audzinātāji
Bāriņtiesas
speciālisti

regulāri
pēc
vajadzības
pēc
vajadzības

BTA speciāliste

5.6.

Skolēnu raksturojumu sastādīšana institūcijām
nepieciešamības gadījumos.

5.7.

gada laikā

sociālie pedagogi

6.

Sadarbība ar citu iestāžu sociālajiem pedagogiem,
sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāju.
Metodiskais darbs

6.1.

Piedalīšanās pedagoģiskajās un plānošanas sēdēs.

gada laikā

skolas vadība,
mācību
priekšmetu
skolotāji
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klašu audzinātāji,
skolas psiholoģe

6.2.

Piedalīšanās skolas atbalstu komandu darbā.

6.3.

Klašu audzinātāju un skolotāju konsultēšana par
gada laikā
sociāli pedagoģisku problēmu risināšanu.
Pedagogu, skolas vadības un skolēnu vecākus gada laikā
iepazīstināšana ar specifiskām problēmām un to
risināšanas iespējām.

skolas vadība

Skolēnu sociālās apsekošanas materiālu
apkopošana un sociālā pedagoga darba analīze par
2018./2019. māc. gadu.
Kvalifikācijas celšana

maijs

SA speciālisti
skolas vadība

7.1.

Piedalīšanās sociālo pedagogu metodiskās komisijas
sanāksmēs un pasākumos.

gada laikā

BTA speciāliste,
pilsētas skolas
sociālie pedagogi

7.2.

Piedalīšanās semināros, konferencēs un pasākumos.

gada laikā

6.4.

6.6.

7.

Sociālais pedagogs
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gada laikā

skolas atbalsta
komanda

skolas vadība

Ludmila Voicehovska

Daugavpils 16. vidusskolas bibliotēkas darba plāns
2018./2019. mācību gadam
Prioritāte: Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu kvalitatīva realizēšana
Mērķis:
1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu komplektēšanu, lai nodrošinātu
izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās vidējas izglītības standartā
noteiktajiem mērķiem, mācību priekšmetu programmām, un sadarbībā ar skolas kolektīvu
palīdzēt realizēt skolas izglītības mērķus.
Darba uzdevumi:
1. Īstenot bibliotēkas darbu, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, ANP Konvenciju,
skolu bibliotekāru Manifestu un skolas bibliotēkas reglamentu, skolas mācību un
audzināšanas darba uzdevumiem.
2. Strādāt ciešā saiknē ar skolas vadību, skolotājiem, skolēniem, lai īstenotu skolas
mācību un audzināšanas mērķus, ar bibliotekāra darba formām iekļauties skolas
pasākumos.
3. Audzināt skolēnos interesi par lasīšanu un literatūru.
4. Izglītības programmu īstenošanai organizēt nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu)
un citu dokumentu komplektēšanu, uzskaiti, apstrādi, kataloģizēšanu un uzglabāšanu.
5. Informēt lasītājus par jauno saņemto literatūru.
6. Bibliotēkas darbā propagandēt visu jauno, perspektīvo, izmantojot jaunas darba
formas un metodes.

Darbs ar pedagoģisko kolektīvu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sagādāt skolotājiem nepieciešamo mācību, metodisko, zinātniski pedagoģisko
literatūru un periodiku.
Informēt skolotājus par jaunām saņemtām grāmatām un jaunāko ieteicamo
literatūru.
Sakopot literatūru klases audzinātāju semināriem un klases stundām pastāvīgajā
izstādē un tematiskajās mapēs.
Informēt pedagoģisko kolektīvu par laikrakstu „Izglītība un Kultūra” un „Skolas
vārds” galvenajām publikācijām.
Kopā ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību izstrādāt mācību grāmatu
sarakstu pieteikumam.
Saskaņā ar skolas darba plānu palīdzēt pasākumu organizēšanā.

gada laikā

Noformēt bibliotēkā pastāvīgās izstādes:
„Jaunumi priekšmetu skolotājiem”
„Klases audzinātāja stūrītis”
„Ideju vācelīte”

gada laikā
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gada laikā
gada laikā
gada laikā
janvārisaprīlis
gada laikā

Darbs ar grāmatu krājumu
1.
2.
3
4.
5.
6.

7.

Komplektēt mācību grāmatu krājumu atbilstoši standartiem un mācību
programmām.
Izsniegt mācību grāmatas klašu audzinātājiem

gada laikā

Pasūtīt nepieciešamās mācību grāmatas un mācību līdzekļus 2019./2020. mācību
gadam pēc skolotāju pieteikumiem.
Veikt mācību grāmatu krājuma satura un skaita analīzi, ņemot vērā skolēnu skaita
izmaiņas nākamajā mācību gadā.
Veikt pārrunas ar skolēniem par mācību grāmatu saglabāšanu.
Kopā ar skolas parlamentu pārbaudīt mācību grāmatu saglabāšanu klasēs.

martsmaijs

Veikt precīzu krājuma uzskaiti un iegrāmatošanu, regulāri
saskaņojot to ar Izglītības pārvaldes grāmatvedi.

septembris

gada laikā
novembris
marts
gada laikā

Veikt bibliotēkas krājuma statistisko atskaiti par 2018.gadu Latvijas digitālajā
kultūras kartē.
9. Ievadīt datorā jauno grāmatu krājuma bāzes datus.
10. Savlaicīgi norakstīt un izslēgt datus par novecojušām, nozaudētām grāmatām.

februāris

11. Mācību gada beigās saņemt mācību grāmatas no skolēniem un sagatavot mācību
grāmatu krājumu nākamajam mācību gadam.
12. Pasūtīt periodiskos preses izdevumus 2019. gadam.

jūnijs

8.

gada laikā
decembris

oktobris

Informācija. Bibliogrāfiskais uzziņu darbs
1.

Iepazīstināt skolēnus ar bibliotēkas bibliogrāfisko informāciju:
 bibliotēkas lietošanas kārtību;
 grāmatu uzglabāšanu un labošanu;
 grāmatu izvēli bibliotēkā;
 grāmatas struktūru un elementiem;
 rokasgrāmatām un enciklopēdijām un to izmantošanu;
 bērnu žurnāliem;
 jaunumiem bērnu un jauniešu literatūrā.
 novadīt bibliotēkzinību stundas pēc mācību priekšmetu skolotāju, klases
audzinātāju vai bibliotekāra iniciatīvas

gada laikā

2.
3.

Veikt darbu ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju atbilstoši lietu nomenklatūrai.
Savlaicīgi ievadīt datu bāzē jauno grāmatu sarakstus.

gada laikā
gada laikā

4.

Izslēgt no datu bāzes norakstītos iespieddarbus.

decembris

5.

Saskaņot mācību grāmatu krājuma skaitu ar Izglītības pārvaldes specialistu mācību
grāmatu e-kopkataloga veidošanai.
Papildināt tematiskās mapes ar jauniem materiāliem.

septembris

6.
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gada laikā

7.

Papildināt novadpētniecības izstādes „Mūsu novads” un „Daugavpils”.

gada laikā

8.

Pilnveidot pastāvīgās izstādes bibliotēkā un lasītavā.

gada laikā

9.

Pēc iespējas izpildīt bibliotēkas lasītāju pieprasītās uzziņas.

gada laikā

10. Informēt lasītājus par jaunām saņemtām grāmatām bibliotēkas ietvaros un Latvijā
izdotajām mācību grāmatām.

gada laikā

11. Novadīt individuālas pārrunas skolēniem, pierakstoties bibliotēkā.

gada laikā

13. Atspoguļot bibliotēkas darbību skolas mājas lapā.
14. Analizēt bibliotēkas darbību mācību gadā.
15. Sākt veidot elektronisko grāmatu katalogu SKOLU ALISE

gada laikā
jūnijs
gada laikā

Sadarbība
Strādāt ciešā saiknē ar skolas vadību, skolotājiem un skolēniem.

gada laikā

Sadarboties ar Izglītības pārvaldes metodistu un citu skolu bibliotekāriem.

gada laikā

Sadarboties ar Piekrastes bibliotēku projektos un pasākumu novadīšanā.

gada laikā

Tālākizglītība
Piedalīšanās apmācības semināros un bibliotekāru tālākizglītības kursos.

gada laikā

Individuālais darbs ar metodisko literatūru un darba materiāliem žurnālos un internetā.

gada laikā

Aktīva piedalīšanās bibliotekāru metodiskajā darbā.

gada laikā

Bibliotekāru darba pieredzes analīze.

gada laikā

Saimnieciskie pasākumi
Tīrības un kārtības uzturēšana bibliotēkas telpās.

gada laikā

Darbs ar skolēniem
Prioritāte

Labvēlīgas, vienlīdzīgas, drošas, demokrātiskas vides nodrošināšana.

Mērķis:

Nodrošināt informācijas pieejamību izglītošanās procesā, lai attīstītu pilsonisko līdzatbildību demokrātiskas sabiedrības veidošanā.
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1.
2.

Pasākumi
Nodrošināt skolēnus ar nepieciešamām mācību grāmatām un papildliteratūru.
Sniegt informāciju par pieejamajiem materiāliem un to izmantošanu bibliotēkā
Veikt lasītāju apkalpošanu saskaņā ar darba grafiku:
 izsniegt un saņemt atpakaļ izsniegtās grāmatas;
 iepazīstināt ar jauno saņemto literatūru;
 palīdzēt sameklēt nepieciešamo literatūru;
 novadīt ekskursiju-sarunu „ Kur dzīvo grāmatas” ( 1. klašu un jauno skolēnu
iepazīstināšana ar bibliotēku);
 bibliotēkas stunda 1. klasei „Es- bibliotēkas lasītājs” (bibliotēkas krājumi un
lietošanas noteikumi);
 organizēt literāro un tematisko stundu apmeklējumus Piekrastes bibliotēkā.

septembris
gada laikā

oktobris
otrajā
semestrī

3

Piesaistīt lasītājus bibliotēkā, izmantojot:
 individuālas sarunas par izlasīto;
 stāstus par grāmatām;
 ekskursijas uz bibliotēku;
 sarunas par rakstniekiem;
 lasītāju interešu izpēti ( katra mēneša beigās visvairāk lasošās klases
atzīmēšana);
 izlasītās grāmatas atstāstīšanā (1.-4.kl.);
 netradicionāla veida izstāžu sagatavošanu;
 lasītāju formulāru analizēšanu.

gada laikā

6.
7.

Veikt lasītāju un apmeklētāju uzskaiti.
Rosināt skolēnus radošam mācību darbam:
 nodrošināt skolēnus ar nepieciešamo literatūru konkursiem un olimpiādēm;
 nodrošināt skolēnus projektu nedēļas laikā ar nepieciešamo literatūru;
 sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem organizēt dažādas izstādes un
pasākumus.

gada laikā
gada laikā

8.
9.

Pievērst lasītāju uzmanību ievērojamo rakstnieku jubilejām.
Noformēt bibliotēkas izstādes un sagatavot materiālus pasākumiem saskaņā ar
skolas darba plānu.

gada laikā
gada laikā

Izveidot izstādi „Es dzejoļus Tev lasīšu”- ( dzejas dienas- 2018 Daugavpilī)
Izveidot izstādi “Latviešu tautas tradīcijas. Miķeļdiena-ražas svētki”
Izveidot izstādi “26. septembrī- Eiropas valodu diena”
Septembra literārās jubilejas:
1.septembrī – latviešu dzejniecei Solveigai Elsbergai – 80 (1938)
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septembris

9. septembrī – krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam – 190 (1828-1910)
9. septembrī – krievu bērnu dzejniekam Borisam Zahoderam – 100 (1918-2000)
15. septembrī – latviešu dzejniecei Inesei Zanderei – 60 (1958)
4.oktobrī – Pasaules dzīvnieku diena.
Izveidot izstādi “Suņa gadā – par suņiem”(grāmatas un publikācijas žurnālos).
Skolotāju diena.
Izveidot izstādi “Skola – bērnu grāmatās”.
Atvērto durvju diena. (23. oktobris – Starptautiskā skolu bibliotēku diena).
„Bibliotēka – dvēseles aptieka. Parunāsim par jaunumiem” – bibliotēkas stunda.

oktobris

Oktobra literārās jubilejas:
6.oktobrī – latviešu rakstniekam Albertam Belam – 80 (1938)
14.oktobri – krievu bērnu rakstniecei Tamarai Krjukovai – 65 (1953)
14.oktobri – krievu rakstniekam Vladislavam Krapivinam – 80 (1938)
Izveidot izstādi “Latviešu tautas tradīcijas. Mārtiņi – ziemas sākums” –
Lāčplēša diena.
Izveidot izstādi “Uz ežiņas galvu liku, sargāju savu tēvu zemi” – materiālu izlase
pasākumiem.
Latvijas Republikai – 100.
Izveidot izstādes: „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!” .
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”( patriotiska lirika ).

novembris

Novembra literārās jubilejas:
7. novembrī – franču rakstniekam Alberam Kamju 105 (1913-1960)
9. novembrī – krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam – 200 (1818-1883)
20. novembrī – zviedru rakstniecei Selmai Lagerlēvai – 160 (1858-1940)
23. novembrī – krievu bērnu rakstniekam Nikolajam Nosovam – 110 (1908-1976)
30. novembrī – krievu rakstniekam Viktoram Dragunskim – 105 (1913-1972)
Latviešu tautas tradīcijas. Ziemassvētki.
Izveidot izstādi “Adventes laiks. Ziemassvētkus gaidot.”
„Un atkal Ziemassvētki klāt… ” – tematiskā literatūras izlase pasākumiem.
Decembra literārās jubilejas:
11. decembrī – krievu rakstniekam Aleksandram Solžeņicinam – 100 (1918-2001)
12. decembrī – kirgīzu rakstniekam Čingizam Aitmatovam – 901928-2008)
20. decembrī – latviešu rakstniekam Andrim Kolbergam – 80 (1938)
24. decembrī – poļu dzejniekam Adamam Mickevičam – 220 (1798-1855)
Izveidot izstādi „Grāmatas jubilāres – 2018”
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decembris

„No ĀBECES uz literatūras valsti” – 1. klašu skolēnu pierakstīšana bibliotēkā –
bibliotēkas pasākums.
„Izlasām, domājam, apgalvojam” – izglītojošās pārrunas.
Izveidot izstādi „Aizmirstās grāmatas”.

janvāris

Janvāra literārās jubilejas:
9. janvārī – krievu bērnu rakstniecei Tatjanai Aleksandrovai –390 (1920- 1983)
19. janvārī – amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po – 210 (1809-1849)
25. janvārī – angļu rakstniekam Somersetam Moemam – 145 (1874-1965)
27. janvārī – krievu rakstniekam Pāvelam Bažovam – 140 (1878-1950)
Izveidot izstādi “ Mīlestība – tā ir…”
„Kur pajautāt? Kur uzzināt?” – tematiskā grāmatu sagatavošana projektu nedēļai.
14. februārī norisināsies starptautiskā grāmatu dāvināšanas diena.
Šā datuma ietvaros bibliotēkā novadīsim akciju „Es savas skolas bibliotēkai” .

februāris

Februāra literārās jubilejas:
2. februārī – latviešu bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 105 (1914-2014)
11. februārī – krievu rakstniekam Vitālijam Bianki – 125 (1894-1949)
13. februārī – krievu rakstniekam Ivanam Krilovam – 250 (1769-1844)

Izveidot izstādi “Noslēpumainie mīluļi” (1. martā – Vispasaules kaķu diena).
Latviešu tautas tradīcijas. Meteņi.
Izveidot izstādi „Meteņi – svētki starp ziemas un pavasara saulgriežiem”.
Pasākums „Lasām skaļi!” – 4.marts – Vispasaules skaļlasīšanas diena.
Izveidot izstādi „Daugavpils dzejnieki bērniem (21.marts – Starptautiskā dzejas diena)”.

marts

Marta literārās jubilejas:
2. martā – krievu rakstniekam un pedagogam Konstantīnam Ušinskim – 195 (18241871)
3. martā – krievu rakstniecei Irinai Tokmakovai – 90 (1929-2018)
6.martā – abhāzu rakstniekam Faziļam Iskanderam – 90 (1929-2016)
9. martā – latviešu dzejniekam Vilim Plūdonim – 145 (1874-1940)

Izveidot izstādi “Pavasara grāmatas”.

Izveidot izstādi: „Vai tu esi lasījis šīs grāmatas?”. 2.aprīlis – Starptautiskā bērnu
grāmatas diena.
Bērnu grāmatu nedēļa: skolotāju mīļāko grāmatu prezentācija.
”Lasīšanas līderis” – pārrunas sākumskolas klasēs.
Latviešu tautas tradīcijas. Lieldienas.
Izveidot izstādi: „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs…”.
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aprīlis

Aprīļa literārās jubilejas:
1. aprīlī – latviešu rakstniekam Vikam – 80 (1939)
1. aprīlī – krievu rakstniekam Nikolajam Gogolim – 210 (1809-1852)
4. aprīlī – latviešu rakstniekam Jānim Širmanim – 115 (1904-1992)
8. aprīli – latviešu dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95 (1924-2012
9. aprīli – krievu rakstniekam Vladimiram Nabokovam – 120 (1899-1977)
23. aprīlī – angļu dzejniekam un dramaturgam Viljamam Šekspīram – 455 (15641616)
Izveidot izstādi: „Ceļojums pa Eiropu!”.
Mātes diena. „Mīļai māmiņai” – tematiskā mape pasākumiem.
Veikt aptauju „Populārāko grāmatu TOPS – 2018/2019”.
„Ko palasīt vasarā” – grāmatu saraksti skolēniem (skolas mājas lapā).
Maija literārās jubilejas:
2 .maijā – krievu rakstniekam Viktoram Astafjevam – 95 (1924-2001)
6. maija – latviešu rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)
9. maijā – krievu dzejniekam Bulatam Okudžavam – 95 (1924-1997)
12. maijā – latviešu rakstniekam Vilim Lācim – 115 (1904-1989)
22. maijā – angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam – 160 (1859-1930)
29. maijā – latviešu dzejniecei Mārai Cielēnai – 65 (1954)

Skolas bibliotekāre Anastasija Leonova
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maijs

Daugavpils 16. vidusskolas
darba aizsardzības pasākumu plāns 2018./2019.m.g.
Mērķis: pilnveidot darba vides iekšējās uzraudzības sistēmu, lai veicinātu nodarbināto personu
drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu.
Uzdevumi:
1.Novērtēt darba vides iekšējās uzraudzības esošo stāvokli;
2.Pārbaudīt darba vidi un tajā esošās darba vietas, nosakot un novērtējot tajās pastāvošos
darba vides riska faktorus;
3.Izstrādāt stratēģiju darba vides riska faktoru novēršanai vai mazināšanai.
Veicamais pasākums
1. Darba vides iekšējās uzraudzības
sistēmas kontrole saskaņā ar MK 2007.g.
2.oktobra noteikumiem Nr.660
2. Darba vides riska noteikšana un
novērtēšana

Atbildīga
persona
V.Puzāne

Izmaksas
Eur

Izpildes
termiņš
pastāvīgi

V.Puzāne

februāris
marts

3. Darbinieku saraksta sastādīšana, kurus
var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori

V.Puzāne

aprīlis

4. Nodarbināto nosūtīšana uz medicīnisko
apskati, kuri pakļauti kaitīgiem darba
vides faktoriem saskaņā ar MK 2009.g.
10.marta noteikumiem Nr.219 un MK not.
Nr.494
5. Sekot nodarbināto drošības un veselības
aizsardzības prasībām darba vietā saskaņā
ar MK 2009.g. 28.aprīļa noteikumiem
Nr.359
6. Sekot darba aizsardzības prasībām
saskaroties ar ķīmiskām vielām saskaņā ar
MK 2007.g. 15.maija noteikumiem Nr.325

V.Puzāne
S.Nikonova

7. Veicot remontdarbus sekot, aprīkojuma
lietošanas un strādājot augstumā, darba
aizsardzības noteikumiem
8. Sekot MK 2002.g. 6.augusta
noteikumiem par darba aizsardzības
prasībām, pārvietojot smagumus
9. Nodarbināto iepazīstināšana ar darba
kārtības noteikumiem
10. Skolas dežuranta un nakts sargu
atkārtotā apmācība, kā rīkoties, ja
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584.00

pēc
iepriekšējā
termiņa
beigām

V.Puzāne
S.Nikonova
T.Pečonka

pastāvīgi

V.Puzāne
kīmijas
skolotājs
laborants
V.Puzāne
T.Pečonka

pastāvīgi

V.Puzāne

pastāvīgi

T.Pečonka

augusts

T.Pečonka

augusts

pastāvīgi

iedarbojas automātiskā ugunsdrošības
signalizācija
11. Darba grafika izstrādāšana uz
2018./2019.m.g.
a) skolotājiem
b) tehniskiem darbiniekiem
12. Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude,
iegāde un uzpildīšana
13. Drošības tehnikas instruktāžas
novadīšana skolēniem mācību gada
sākumā un pirms pasākumiem

Dir.vietniek
i
T.Pečonka
T.Pečonka

augusts

1104.00

jūlijs

R.Urbanovi
ča
Klases
audzinātāji
Priekšmetu
skolotāji
V.Puzāne
T.Pečonka

septembris
janvāris
pirms katra
pasākuma

15. Trauksmes pogas pārbaude pie skolas
dežuranta

T.Pečonka

pēc grafika

16. Apgaismes ķermeņu (lampu), rozetes
pārbaude un nomaiņa

T.Pečonka

pēc
vajadzības

17. Teritorijas kopšana un labiekārtošana

T.Pečonka

pastāvīgi

18. Izvest treniņu ar skolas darbiniekiem
ārkārtas situācijas gadījumā
19. Instrukciju sastādīšana atbilstoši MK
noteikumiem Nr.749

T.Pečonka
V.Puzāne
V.Puzāne

maijs

20. Darba apģērba un individuālo
aizsardzības līdzekļu iegāde tehniskajiem
darbiniekiem
21. Skolas gaiteņu un klašu kosmētiskais
remonts

T.Pečonka

684.00

novembris

T.Pečonka

9600.00

jūnijsaugusts

22. Neatveramo logu mazgāšana ar
neapdraudētu un drošu paņēmienu

T.Pečonka
V.Puzāne

augusts

23. Informatīvo un brīdinājuma zīmju
atjaunošana

T.Pečonka

pēc
vajadzības

14. Darba aizsardzības instruktāžu
novadīšana nodarbinātiem:
a) darba vietā (atkārtotā)
b) ugunsdrošības (atkārtotā)
c) rīkošanās ārkārtas situācijā
d) ievadapmācība jaunpieņēmtajiem
darbiniekiem
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pastāvīgi

gada laikā

Daugavpils 16. vidusskolas
SAIMNIECĪBAS DARBU PLĀNS 2018./2019.m.g.
Atbildīga
persona
T. Pečonka

Izpildes
termiņš
Pastāvīgi

2. Tehniskā personāla darba laika tabeles un darba grafika
sastādīšana un kontrole

T. Pečonka

Pastāvīgi

3. Nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumus skolas
darba nodrošināšanai, sagatavot nepieciešamos
līgumu/dokumentu projektus

T. Pečonka

Pastāvīgi

4. Preču un pakalpojumu analīze un cenu aptauja

T. Pečonka

Pastāvīgi

5. Preču un pakalpojumu dokumentu noformēšana

T. Pečonka

Pastāvīgi

6. Naudas līdzekļu plānošana, saimniecisko līdzekļu
apgrozījums

T. Pečonka

Pastāvīgi

7. Skolas materiālo vērtību uzraudzība un uzskaite

T. Pečonka

Pastāvīgi

8. Virtuves inventāra un iekārtu uzraudzība

T. Pečonka

Pastāvīgi

9. Nodrošināt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi

T. Pečonka

Pēc vajadzības

10. Sekot pēc ēkas un teritorijas apsaimniekošanu

T. Pečonka

Pastāvīgi

11. Kontrolē ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes un
elektrotīklu darba kārtību
12. Ugunsdzēšamo aparātu uzpildīšana un nomaiņa

T. Pečonka

Pastāvīgi

T. Pečonka

13. Evakuācijas praktiskās nodarbības novadīšana saskaņā ar
rīcības plānu
14. Skolas telpu kosmētiskais remonts (saskaņā ar defekta
aktu)
15. Daļēja mēbeļu iegāde klašu kabinetos

T. Pečonka

Jūlijs septembris
Maijs

T. Pečonka

maijs - augusts

T. Pečonka

maijs - augusts

16. Žalūzijas uzstādīšana (114., 124. kabineti)

T. Pečonka

aprīlis - maijs

17. Sintētisko sporta laukumu segumu remontdarbi

T. Pečonka

18. Skolas telpu remonts (saskaņā ar SAM projektu)

T. Pečonka

Jūnijs septembris
Septembris maijs

Veicamais pasākums
1. Skolas saimniecības darbu organizēšana

Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Tatjana Pečonka
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