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Pamatskolas IG prioritāte 2018./2019.m.g.  

 Latvijas Simtgades pasākumi. (klasēs) 

 Jauno izglītības standartu uz kompetencēs balstīta satura ieviešana. Interaktīvu metožu lietošana ikdienas mācību procesā. 

(skolotājiem) 

Mēnesis Skolas un klašu pasākumi 

 

Mācību darbs, 

konkursi un olimpiādes 

Pedagogu aktivitātes Darbs ar vecākiem 

Augusts 8.klases pēcpusdiena “Atkal kopā”. Adaptācijas nedēļas plāns Skolas darba prioritates 

2018./2019.m.g. 

 

Novada izglītības 

darbinieku konference 

 

BTA kursi, nodarbība par 

pirmās palīdzības sniegšanu. 

 

Bērnu tiesību aizsardzības 

kursi (visi pedagogi)  

 

Gatavošanās Zinību dienas 

pasākumam 

 

Gatavošanās novada 

skolotāju diena, Gada 

skolotāja 2017./2018.m.g 

izvirzīšana 

 

Individuālo plānu izveide 

bērniem ar mācīšanās 

Savlaicīga informācijas 

par Zinību dienas norisi 

01.09.2018 
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grūtībām 

 

Septembris Zinību diena (I.Eglīte, S. Zītare, I. 

Millere) 

 

Adaptācijas nedēļa – CSN, 

ugunsdrošība, veselība, drošs internets, 

Ķekavas novada vēsture (I.Eglīte) 

 

”Latvijas Skolas soma”atklāšanas 

pasākums Arēnā Rīga 9.klase, skolēnu 

pašpparvalde (V.Timermane, S.Zītare) 

 

Aspazijas muzeja apmeklējums Baltās 

nakts ietvaros 8.klase (S.Zītare) 

 

Dzejas dienas pasākumi Skolas zālē   

5. -9. kl. (S. Zītare, I. Millere) 

 

Olimpiskā diena (D. Cīrule. G. Orste)  

 

Skolas rudens ekskursija uz Likteņdārzu 

un A.Pumpura muzeju (I.Eglīte, 

kl.audz.) 

 

Projekti “Skolas auglis” un “Skolas 

piens” (V.Timermane) 

 

Ievirze projekta uzsākšanai ”Angļu 

valodas piesaiste matemātikā” 5.-9. 

kl. 1.sem.  

(E. Heislere., A. Knospiņa) 

 

IT resursu izmantošana mācību 

procesā 5.,6.klasei (A.Knospiņa) 

 

Gatavošanās mācību priekšmetu  

Olimpiādēm 

IG sapulce - darba plāns 

1.sem. 

 

Savstarpējā stundu vērošana 

1.sem.  

 

Skolas avīze “Ziņu Blusa” 

(Skolēnu pašpārvalde, 

S.Zītare, A.Knospiņa) 

 

 

5.,6.,7., 8., 9.kl. vecāku 

sapulces 

 

Skolas vecāku sapulce ar 

psiholoģi 

 

Ģimeņu pasākums 

“Tumsas sagaidīšana pie 

Lielās Mammas” – 

piedzīvojumu skrējiens. 

(V.Timermane, kl.audz.) 

 

Lion balvas realizācija 

Kartinga trasē 3x3 

Ropažos 6. klase ar 

vecākiem (A. Knospiņa) 

 

Oktobris Skolotāju diena (V.Timermane, 

kl.audz.) 

 

Karjeras nedēļa  – tikšanās ar ornitologu 

No 03. 10. – 30.11. Projekts “Angļu 

valodas piesaiste citiem mācību 

priekšmetiem” – Matemātika 

 ( E. Heislere, A. Knospiņa) 

IG sapulce 

 

Pedagogu angļu valodas 

apmācība katru otrdienu 

9.kl.vecāku iesaiste 

Skolotāju dienas norisē  

(V. Timermane) 
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D.Boiko 1. – 5.kl. (S.Veidemane) 

  

Koncertcikla Mūzika Tev 1. koncerts 

4.-9.kl. (I.Eglīte, S.Orlova) 

 

Lielā fotografēšanās 1.-9.kl. (I.Eglīte, 

kl.audz.) 

 

Labo darbu nedēļa. Klases aktivitāte  

 

 Miķeļdienas pasākums 1.-9.kl. 

“Latvijai 100”(I.Eglīte, L.Līcīte) 

 

8.klases bērnu un vecāku pārgājiens 

“Purva bridēji”(S.Zītare). 

 

Izrāde Dailes teātrī “Planēta Nr.85” 6. 

un 8.klase (S.Zītare,A.Knospiņa, 

vecāki). 

 

 

 

Dalība Blaumaņa domrakstu 

konkursā 6.-9.klase (S.Zītare, 

I.Millere) 

 

R.Mūka jaunrades darbu konkurss 

(S.Zītare). 

 

Konkurss „Gribu būt mobils” 6. 

klase (A. Knospiņa) 

 

Starptautiskais „Bebr(a)s” konkurss 

informātikā 5.-9. klasēm  

(A. Knospiņa) 

 

Skolas avīze “Ziņu Blusa” 

(Skolēnu pašpārvalde, 

S.Zītare, A.Knospiņa) 

 

Dalīšanās pieredzē: 

Interaktīvu metožu lietošana 

ikdienas mācību procesā. ( 

A. Knospiņa) 

Mācību stunda „Skolēns- 

skolēnam” (V. Timermane) 

Vecāku diena – 

individuālas sarunas ar 

pedagogiem (visi) 

 

Tradicionālais 8.klases 

LNMM apmeklējums 

kopā ar vecākiem 

(S.Zītare). 

 

Novembris Latvijas dzimšanas dienas nedēļas 

pasākumi “Es esmu Latvija” – 

Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas 

dzimšanas dienas pasākumi. ( E. Eglīte” 

 

Koncertcikla Mūzika Tev 2. koncerts 

4.-9.kl. (I.Eglīte,) 

 

Fukšu balle 5., 6. klase ( A. Knospiņa. 

D. Cinīte) 

 

 Teātra izrādes apmeklējums 9.klase 

R.Mūka jaunrades darbu konkurss 

(S.Zītare) 

 

Konkurss „Gribu būt mobils” 6. 

klase (A. Knospiņa) 2.kārta 

 

 Projekta noslēgums “Angļu 

valodas piesaiste citiem mācību 

priekšmetiem” – Matemātika  

(E. Heislere, A. Knospiņa) 

IG sapulce 

 

Skolas avīze “Ziņu Blusa” 

(Skolēnu pašpārvalde, 

S.Zītare, A.Knospiņa) 

 

Nometņu vadītāju 

salidojums 
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“Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. 

(A. Knospiņa) 
Decembris Adventes rītu stāsti (I.Eglīte, kl. audz.) 

 

Skolas Ziemassvētku pasākums 

(I.Eglīte, kl.audz.) 

 

Ziemassvētku akcijas klasēs 

 

Skolas Labdarības akcija 

 

Liecību izsniegšana kopā ar Mūzikas 

skolas audzēkņiem (I.Eglīte) 

Semestra noslēguma pārbaudes 

darbi 5.-9.kl. 

 

IG sapulce 

 

Skolas avīzes “Ziņu Blusa” 

speciālizlaidums  (Skolēnu 

pašpārvalde, S.Zītare, 

A.Knospiņa) 

 

Dalīšanās pieredzē: 

Interaktīvu metožu 

lietošana ikdienas mācību 

procesā. (S. Jurcika) 

Mācību stunda „Skolēns- 

skolēnam” (L. Arāja) 

 

Individuālo plānu bērniem 

ar mācīšanās grūtībām 

realizācijas izvērtēšana  

 

Novada olimpiāžu 

uzdevumu izveide 

matemātikā un latviešu 

valodā 

 

Adventes rītu stāsti 

(bērni kopā ar vecākiem) 

 

8.klases Ziemassvētku 

pasākums ar vecākiem 

(S.Zītare). 

 

9.klases Ziemassvētku 

pasākums ar vecākiem 

(V.Timermane) 
 

 

 

 

 

 

 

Anda Knospiņa_________________________ 

2018. gada 8. septembrī 


