
Klašu audzinātāju IG darba plāns 1. semestrim 

Klašu audzinātāju IG prioritāte 2017./2018.m.g. – realizēt Latvijas simtgadei veltītos pasākumus 

 

Mēnesis Skolas un klašu 

pasākumi 

 

Ar audzināšanas 

programmas īstenošanu 

saistīti jautājumi  

Pedagogu 

aktivitātes 

Darbs ar 

vecākiem 

Augusts  Adaptācijas nedēļas plāns. 

Skolas mācību un audzināšanas 

pasākumu darba plāns 1. 

semestrim. 

Metodiskie ieteikumi drošības 

jautājumu mācīšanai 1.-4. klašu 

klases stundās. 

 

Gatavošanās Zinību 

dienas pasākumam.  
Informācija par 

Zinību dienas 

norisi 

 

Septembris Zinību diena (S.Zītare, 

I.Eglīte, I.Millere un klašu 

audzinātāji). 

Adaptācijas nedēļa – 

Tikšanās ar dažādiem 

speciālistiem, drošības 

noteikumu ievērosanas 

instruktāžas. (I.Eglīte + 

klašu audzinātāji). 

Tematiskās grupas klases 

stundām. 

Citiem mācību prieksmetiem 

piesaistītās audzināšanas tēmas. 

Ieteikumi klases stundu 

veidošanai. 

Par iesaistīšanos skolotāju dienas 

pasākumā. 

 

IG sapulce - darba 

plāns 1.sem. 

 

Savstarpējā stundu 

vērošana 1.sem. 

Klašu vecāku 

sapulces. 

Ģimeņu pasākums 

“Tumsas 

sagaidīšana pie 

Lielās Mammas” 

(S.Zītare, kl.audz.). 

Tēvu nedēļa 3. 

klasē (S.Orlova). 



 

Dzejas dienas 1.-9.kl. (1. – 

4. klašu audz., S. Zītare un 

Ilze Millere) 

Olimpiskā diena (D. 

Cīrule) 

Skolas rudens ekskursija: 

“Iepazīsti Latvijas dabu” 

Laumu Dabas 

parks.(I.Eglīte, kl.audz.) 

Skolotāju diena 

(E.Heislere, kl.audz.) 

Latvijas Valsts svētku un atceres 

dienas. 

 

 

 

 

Oktobris Karjeras nedēļa 

(V.Timermane, S.Orlova 

Lielā fotografēšanās 1.-

9.kl. (I.Eglīte, kl.audz.) 

Projekti “Skolas auglis” un 

“Skolas piens” 

(V.Timermane) 

Koncertcikls “Mūzika Tev” 

nodarbības 2017. /2018. mācību 

gadā 4.-9.kl. un 1.-3.kl.(I.Eglīte)  

Ētika pedagoģiskajā darbībā. 

“Labo darbu nedēļa” klasēs. 

 

 

 

IG sapulce 

 

 

1.kl. Ābolu balle 

kopā ar vecākiem 

(S.Freiberga). 

Vecāku diena – 

individuālas 

sarunas ar 

pedagogiem (visi). 

 

 

Novembris Latvijas dzimšanas dienas 

nedēļas pasākumi: 

TC „Liiba”zīmējumu 

izstāde „Daudz laimes 

dzimšanas dienā, Latvija” 

(S.Veidemane, visi 1.-4.kl. 

skolēni) 

Latviešu tautas tradīcijas 

“Mārtiņdienas gadatirgus” 

Lāčplēša diena  
Tikšanās ar folkloras un 

seno cīņu kopu “Vilkači“ 

un mūsu skolas absoventu 

Tomu Grīnvaldu. 

Viktorīna “Ko es zinu par 

Viktorīnas “Ko es zinu par 

Latviju?” jautājumi 

 1. – 3.kl.(S.Orlova). 

Patriotu nedēļas aktivitātes un 

noformējums skolā un klasēs. 

IG sapulce 

Novada skolotāju 

metodiskā diena. 

Skolotāju pieredzes 

apmaiņas brauciens uz 

Somiju (D.Cīrule, 

A.Grebže, 

V.Timermane). 

 

 

Gatavošanās 

Mārtiņdienas 

gadatirgum. 



Latviju?” 1. – 3.klasēm 

Patriotiski izglītojoša 

nodarbība ar 

līdzdarbošanos “Pirmā 

iesaukuma diena 

Tīreļpurvā” 

Skolas svētku pasākums 

“Es esmu Latvija” 

 

Decembris Adventes rītu stāsti 

(I.Eglīte, kl. audz.) 

1., 2.kl. Ziemassvētku 

pasākums (S.Freiberga, 

A.Grebže) 

Skolas Ziemassvētku 

pasākums (I.Eglīte, 

kl.audz.) 

Klašu Ziemassvētku 

pasākumi. 

Liecību izsniegšana kopā 

ar Mūzikas skolas 

audzēkņiem (I.Eglīte) 

Ziemassvētku pasākuma scenārijs, 

klašu priekšnesumi. 

Klašu audzinātāju atskaites un 

pasākumu analīzes. 

IG sapulce 

 

 

Adventes rītu stāsti 

(bērni kopā ar 

vecākiem) 

 

Ziemassvētku 

akcijas klasēs 

 

Vecāku 

piedalīšanās skolas 

un klašu 

Ziemassvētku 

pasākumos  

 


