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Sākumskolas IG prioritate 2018./2019.m.g. – lasītprasmes pilnveidošana sākumskolā 

Lasītprasmes pilnveidošanas pasākumi: 

1. kl. – 1. sem. - Burtu grāmatas veidošana un prezentēšana 

2. kl. - 1.sem. – Ārpusklases lasīšanas klubiņš reizi mēnesī 

3. kl. 1. sem. – lasīšanas veicināšanas pasākumi “Lasi skolā un mājās”  

4. kl. – 1.sem. - dalība Bērnu žūrijā, bibliotekārās stundas Ķekavas pagasta bibliotēkā 

 

Mēnesis Skolas un klašu pasākumi 

 

Mācību darbs, 

konkursi un olimpiādes 

Pedagogu 

aktivitātes 

Darbs ar 

vecākiem 

Augusts  Adaptācijas nedēļas plāns Skolas darba prioritates 

2018./2019.m.g. 

 

Novada izglītības 

darbinieku konference 

 

BTA kursi, nodarbība 

par pirmās palīdzības 

sniegšanu. 

 

Gatavošanās Zinību 

dienas pasākumam 

Savlaicīga 

informācijas par 

Zinību dienas 

norisi 01.09.2018 

Septembris Zinību diena 

 

Adaptācijas nedēļa – CSN, 

ugunsdrošība, veselība, drošs internets, 

Ķekavas novada vēsture (I.Eglīte) 

 

Tēvu nedēļa 4. klasē (S.Orlova) 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes 1.-

4.kl. 1. sem. (kl.audz.) 

 

Skolēnu diagnostika kopā ar skolas 

logopēdu 1. kl  un 2. – 4.kl.(I.Starta, 

kl.audz.) 

4.kl. latviešu valodas stunda Vecrīgā 

IG sapulce - darba plāns 

1.sem. 

 

Savstarpējā stundu 

vērošana 1.sem. – ar 

prioritāti angļu valodas 

integrēšana mācību 

1.,2.,3,4. kl. vecāku 

sapulces 

 

Ģimeņu pasākums 

“Tumsas 

sagaidīšana pie 

Lielās Mammas” – 
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Dzejas dienas 1.-9.kl. (kl.audz.) 

 

Olimpiskā diena (D. Cīrule) 

 

Skolas rudens ekskursija uz Likteņdārzu 

un A.Pumpura muzeju (I.Eglīte, 

kl.audz.) 

 

Vēstuļu konkurss „Ar bērna muti...” 

2.kl. (S.Freiberga) 

(S.Orlova) 

 

Angļu valodas piesaiste matematikā 

un dabaszinībās 1.-4. kl. 1.sem. (A. 

Grebže, mat. skolotāji) 

 

Klašu izpēte ar Skolas psihologu (D. 

Bērziņa, kl.audz.) 

 

stundās. piedzīvojumu 

skrējiens. 

(V.Timermane, 

kl.audz.) 

 

Radošais konkurss 

ģimenēm „Pašu 

radīts” 2.kl. un 

vecāki 

(S.Freiberga) 

 

Dzejas dienas kopā 

ar vecākiem 4.kl. 

(S.Orlova) 

 

1.kl. Ābolu balle 

kopā ar vecākiem 

(S.Veidemane) 

Oktobris Skolotāju diena (V.Timermane, 

kl.audz.) 

 

Karjeras nedēļa  – tikšanās ar ornitologu 

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.) 

 

Koncertcikla Mūzika Tev 1. koncerts 

1.-3.kl. (I.Eglīte, kl. audz.) 

Mat. konkursa 4.kl. “Tik vai...Cik?” 1. 

kārta (S. Orlova, A.Grebže) 

 

MMC matemātikas konkurss 1.,2. kl. 

(kl.audz.) 

 

Klašu izpēte ar Skolas psihologu (D. 

Bērziņa, kl.audz.) 

 

IG sapulce 

 

 

2.kl.vecāku iesaiste 

Skolotāju dienas 

norisē 

(S.Freiberga) 

 

 

Vecāku diena – 

individuālas 

sarunas ar 

pedagogiem (visi) 
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Labo darbu nedēļa: 

1.kl. –  

2.kl. – apsveikuma gatavošana 

vientuļajiem senioriem socialās aprūpes 

centrā Latvijas simtgadē 

3.kl. –  

4.kl. -  

Novembris Latvijas dzimšanas dienas nedēļas 

pasākumi “Es esmu Latvija” – 

Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas 

dzimšanas dienas pasākumi. 

 

Koncertcikla Mūzika Tev 2. koncerts 

4.-9.kl. (I.Eglīte, S.Orlova) 

 

 

 

  

1..kl. Ziemelvalstu literatūras nedēļa 

Ķekavas pagasta bibliotēkā  

(S. Veidemane) 

 

Viktorīna “Ko es zinu par Latviju?” 

(S.Orlova) 

 

 

TC „Liiba”zīmējumu izstāde 

(S.Veidemane, visi 1.-4.kl. skolēni) 

IG sapulce 

 

 

 

 

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

 

Koncertcikla Mūzika Tev 2. koncerts 

1.-3.kl.  

(I.Eglīte, kl. audz.) 

 

 

Skolas Ziemassvētku pasākums 

(I.Eglīte, kl.audz.) 

 

Liecību izsniegšana kopā ar Mūzikas 

skolas audzēkņiem (I.Eglīte) 

Mat. konkursa 4.kl. “Tik vai...Cik?” 2. 

kārta (S. Orlova, A.Grebže) 

 

Noslēguma pārbaudes darbi 1.-4.kl. 

 

IG sapulce 

 

 

Adventes rītu stāsti 

(bērni kopā ar 

vecākiem) 

 

Ziemassvētku 

akcijas klasēs 

 


