
Klašu audzinātāju IG darba plāns 2. 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 

Janvāris Koncertcikla Mūzika Tev 3. 

koncerts 1.-3.kl. (I.Eglīte, kl. 

audz.). 

Skolas Skatuves runas 

konkurss 1.-4. kl. un 5.-

9.klasēm (I.Eglīte, kl. audz.). 

Barikāžu atceres dienu 

pasākumi skolā un Barikāžu 

muzejā  

1.-4.kl. (I.Eglīte, kl. audz.). 

Leļļu teātris 1. – 3.klasēm 

(I. Eglīte). 

 

Par audzināšanu ģimenē mūsdienu 

situācijā (noderīgs materiāls klases 

vecāku sapulcēm). 

Par Barikāžu atceres dienu 

pasākumiem. 

IG sapulce - darba plāns 

2.sem. 

Skolotāju metodiskais 

seminārs “Skolas 2030”  

Ķekavas vidusskolā. 

Savstarpējā stundu 

vērošana 2.sem. 

Klašu vecāku 

sapulces. 

 

Februāris Sveču liešanas darbnīca 1.-

5.kl. (S.Freiberga, kl. audz.) 

Ēnu dienas un Valentīndienas  

pasākumi skolā (kl.audz.) 

Ziemas sporta diena 

Riekstukalnā 1.-9.kl. 

 Piedalīšanās starpnovadu skatuves 

runas konkurss (I.Eglīte, S. Orlova, 

S.Zītare). 

 

 “Grāmatu nedēļas 2018”, plāna 

izveide, idejas klašu prezentācijām. 

IG sapulce 

Katru otrdienu angļu 

valodas stundas 

pedagogiem (L. Ziemele) 

 

 

1.kl. Burtu 

svētki kopā ar 

vecākiem 

 

Ēnu dienas 

pasākums skolā 



(I.Eglīte, kl. audz.) 

Leļļu teātris  1.-3.klasēm 

(I. Eglīte) 

  

 

Par fotokonkursu “Mana zeme 

skaista” 

– sākumskolas 

vecāku 

profesijas 

1.kl. Vecāku 

sapulce kopā ar 

skolas psihologu 

Marts Grāmatu nedēļa “Dzejas 

dižkoki. O.Vācieti un I. 

Ziedonis” (I.Eglīte, S.Zītare, 

kl. audz.) 

Ojāra Vācieša dzejas stunda 

bibliotēkā 1.-4.kl. (kl.audz.) 

1.-5.kl. koru skate 

(I.Lagzdiņa, A. Grebže) 

Teātra izrāde “Kas par traku, 

tas par traku” (I.Eglīte) 

Popiela (Skolēnu 

pašpārvalde) 

Lieldienu ieskandināšana (L. 

Līcīte) 

 

 

05.- 09.03. radošās stundas – 

pētījums par O.Vācieša un 

I.Ziedoņa dzeju un prozu (kl.audz.). 

Materiālu atlase. 

Par priekšnesumu sagatavošanu 

popielai “Latvijai 100” (izvēlamies 

tikai latviešu autoru dziesmas). 

Idejas par klašu priekšnesumiem 

 9. klases “Pēdējā zvana” dienā. 

 

 

IG sapulce 

Novada skolotāju 

metodiskā diena 

Tālākizglītības kursi 

(S.Freiberga, A.Grebže) 

Skolas padomes un 

pedagogu tikšanās ar 

Ķekavas novada 

deputātiem N.Kalniņu, 

J.Jerumu. 

 

 

01.03. Vecāku 

diena 

4.kl. vecāku 

sapulce 

Nākamo 1.kl. 

vecāku sapulce 

(S.Veidemane) 

Aprīlis Sporta diena 1.-9.kl. (D. 

Cīrule, kl.audz.) 

Starpnovadu angļu valodas 

konkurss 3.-6.kl. “Can I do 

it?” (I.Eglīte) 

 

 

Tikšanās ar rakstnieci Leldi Braķi – 

Klaverī (S.Orlova). 

Par Starpnovadu angļu valodas 

konkursu 3.-6.kl. “Can I do 

it?”norisi un sagatavošanas 

darbiem. (I.Eglīte) 

2.,4.kl. izpēte kopā ar skolas 

psihologu 

IG sapulce 

 

 

Atvērto durvju 

diena 1.-

9.kl.(S.Freiberga

, visi) 

Maijs Baltā galdauta svētki 1.-9.kl 

(I.Eglīte, kl.audz.) 

Ģimenes dienas koncerts 

(I.Eglīte, I.Tamane, I.Millere, 

I.Lagzdiņa, L. Līcīte,kl.audz.) 

Ķekavas novada Bērnu sporta 

spēles 1.-4.kl.(D. Cīrule, kl.audz.) 

Skolēnu instruēšana par drošību 

vasarā. 

 

IG sapulce 

 

Konference “Skola 2030” 

(S. Freiberga) 

 

 

 

Skolas vecāku 

sapulce kopā ar 

psihologu 



9.kl. Pēdējais zvans (kl. 

audz.) 

Skolas pavasara ekskursija 1.-

9. kl. (I.Eglīte) 

Liecību izsniegšana, klašu 

pasākumi 

4.kl. izlaidums 

(S.Veidemane) 

Klašu audzinātāju atskaites un 

pasākumu analīzes. 

Tālākizglītības kursi 

(S.Veidemane) 

 

Pedagoģiskā sēde  

 

1.,2.kl. vecāku 

sapulce 

Jūnijs 

 

9. klases izlaidums (kl.audz., 

S.Zītare, I.Eglīte) 

Klašu audzinātāju atskaites un 

pasākumu analīzes. 

IG sapulce. 

Tālākizglītības kursi 

Obligātā dokumentācija 

 

 

 

 


