
Galvenie pedagoģiskie uzdevumi  
2019.-2020. mācību gadam. 

  

 Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību 
un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības 
attīstībai. 

 pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu; 
  pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem. 

 

 Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, 

mērķtiecīgi iekārtotu, nepārtraukti mainīgu, uz attīstību 

virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, 

izglītojošu vidi, īstenojot mācību un audzināšanas 

procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām. 

 

 atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu 
centros; 

 grupas vides nepārtraukta materiālu pilnveidošana pa 
centriem; 

 uz bērnu attīstību vērsta vide. 
 

 Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, 
rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu 
– bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība 
apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra 
nodarbībās. 

 

 padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem 
procesiem; 
 aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē; 
 turpināt EKO dobes projektu; 
 aktīvi iesaistīties ekoprogrammā „Cūkmena detektīvs”. 

 

 

 

  



Audzināšanas uzdevumi  
2019.-2020. mācību gadam 

 

 Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu 

(atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, 

taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un 

pielietošanu ikdienā. 
 

 pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana; 
 tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus, mūziku, folkloru; 
 dalība ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi”; 
 līdzdarboties ar privātās pamatskolas „Gaismas tilts 97” skolēniem 

dažādos skolas veidotos pasākumos. 
 

 Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts 

nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās 

zināšanas un demokrātijas vērtības. 
 

 organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā: valsts svētki, 
gadskārtu ieražu svētki; 

 veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē. 
 

 Pilnveidot izglītības iestādes pedagogu profesionālo kompetenci un 

paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 
 

 kursu, semināru, lekciju apmeklēšana, līdzdalība; 
 pieredzes apmaiņas braucieni. 
 

 Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa 

vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas 

prasmes, radošumu un pašizpausmi. 

 individuālā pieeja izglītojamajiem; 
 bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un  spējām; 
 nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām. 

 Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu 

sadarbību. 

 Ģimenes  un Vecvecāku diena; 
 sapulces; 
  izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi; 
 dalība Ķekavas novada rīkotajās sporta aktivitātēs; 
 Atvērto durvju diena; 
 individuālas pārrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā 

sasniegumiem; 
 mācību ekskursijas un pārgājieni. 


