Ciklogramma maijam
Datums
10.-11.05.

Pasākums
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi
“Modernie elektronisko shēmu analīzes
instrumenti” fizikas un informātikas
skolotājiem

Kas organizē
RTU Daugavpils
filiāle

11.05.

Latgales reģiona finālsacensības vieglatlētikā
„Jauno vieglatlētu kauss” (2002.-2004.g.dz.)
un „Vidusskolu kauss” (1999.-2001.g.dz.)
Latvijas skolu 71.spartakiādes finālsacensības
florbolā

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

12.05.
13.05.
14.05.

!

14.-15.05.

!
15.05.

16.05.

LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils
3.vidusskolas sporta
skolotājs S.Smirnovs
PPMK vadītāja

Vieta, laiks, piezīmes
RTU filiālē (Smilšu iela 90),
plkst.10.00.
Programma
http://www.politeh.lv/zpd/
Pedagogu profesionālās pilnveides
programmas dalībnieku reģistrācija
līdz 08.05.
http://www.politeh.lv/zpd/reg.php
Rēzeknes pilsētas domes Sporta
pārvaldes stadionā (18.Novembra
iela 39), plkst.11.00
Ķekavas sporta namā (Gaismas ielā
19), plkst.10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru
vietniekiem audzināšanas jomā „Skolas
patrona diena”

A.Začiņajevs

LU Jauno fiziķu skolas 8.nodarbība „Haosa
teorija”10.–12.klašu skolēniem

LU

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
16.00.
T. 65420332
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā, no plkst.13.00 līdz
plkst.15.15.
Pieteikties līdz 08.05. elektroniski
jurgite@inbox.lv
Rīgā

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK
vadītāju sanāksme „2017./2018.m.g. latviešu
valodas un literatūras skolotāju MA darba
izvērtējums. Labas prakses piemēru
popularizēšana”
Notiks 30.05.!
Daugavpils programmētāju skolas 1.izlaidums

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

RTU Daugavpils
filiāle, DPIP
M.Lazdāne

RTU filiālē (Smilšu iela 90),
plkst.16.30
Belostokā, Polijā

2017./2018.mācību gada starptautisko, valsts
un novada olimpiāžu, festivālu, konkursu un
sacensību laureātu apbalvošanas pasākums
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
pedagogiem "Skatījums uz pielāgotu mācību
vidi kompetenču pieejas realizācijai"

DPIP

Latviešu kultūras centrā,
koncertzālē, plkst.14.30

DPIP, Daugavpils
pilsētas 2.speciālā
pirmsskolas
izglītības iestāde

2017./2018.mācību gada starptautisko, valsts
un novada olimpiāžu, festivālu, konkursu un
sacensību laureātu pedagogu godināšanas
pasākums
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

DPIP

Daugavpils pilsētas 2.speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē,
plkst.9.30.
Pieteikties līdz 10.05. elektroniski
bipii@inbox.lv
Aicināts viens cilvēks no iestādes!
Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), koncertzālē, plkst.15.00

Pieredzes apmaiņas seminārs sociālajiem
pedagogiem

PPMK vadītāja

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz

komisijas sēde

!

17.05.

Sporta skolotāju MK vadītāju sanāksme
Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas
izglītības skolotājiem un pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem "Bērna
pētnieciskā darbība pieaugušo radītajā vidē
caur kustību aktivitātēm"
Vides objektu un mākslas darbu izstādes
konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
atklāšana
Vizuālās mākslas skolotāju sanāksme
“2017./2018.mācību gada sasniegumi”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

18.05.

19.05.

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
DPIP, Daugavpils
Ruģeļu pirmsskolas
izglītības iestāde

J.Veļičko

Rundāles novadā, Mazmežotnes
muižā

MA, N.Izuļena

SMU gadatirgus Valmierā

DPIP

Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.15.30
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
16.00.
T. 65420332
Valmieras kultūras centrā (Rīgas ielā
10).
Kontaktpersonas: S.Čeirāne
29196866, izglītības iestāžu SMU
konsultanti.
Informācija par izbraukšanu un
dalībniekiem tiks precizēta!

Krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un
literatūras skolotāju MK vadītāju sanāksme
Notiks 28.05.!
Eksāmens informātikā vidusskolā
Latviešu valodas centralizētais eksāmens
12.klasei
Seminārs vēstures, sociālo zinātņu
skolotājiem un citiem interesentiem “Fakti un
maldināšana – Latvijas vēstures atspoguļojums
medijos” (lektori Dr.hist. G.Krūmiņš un Dr.hist.
U.Neiburgs)
Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

VISC, DPIP
VISC, I.Bohāne,
skolas
Latvijas Okupācijas
muzejs, Sociālās
atmiņas pētniecības
centrs, DPIP

Skolās
Skolās

M.Lazdāne

Spēle “Mana Latvija” 3.-4.klašu skolēniem

L.Smikova

Vācu valodas skolotāju sanāksme “Vācu
valodas skolotāju MA darba izvērtējums”

M.Baklāne

Pirmsskolas izglītības iestāžu arodkomiteju
priekšsēdētāju sanāksme
Skolu arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme

AO priekšsēdētāja
S.Orlova
AO priekšsēdētāja
S.Orlova
VISC, I.Bohāne,
skolas

DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejā,
plkst. 14.00
Daugavpils Vienības pamatskolā,
314.kab., plkst.16.00.
Aicināti visi vācu valodas skolotāji!
DPIP, 9.kab., plkst.13.30

PPMK vadītāja

!

20.05.
21.05.

!
21.-22.05.
22.05.

!
23.05.

!
!
23.-24.05.

12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils 9.vidusskolā, 19.kab.,
plkst.15.00
Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.30

Eksāmens latviešu valodā latviešu
mācībvalodas izglītības programmās 9.klasei

PPMK vadītāja

DPIP, 9.kab., plkst.14.00 Pieteikties
līdz 15.05. elektroniski
https://ej.uz/fakti2205

DPIP, 9.kab., plkst.15.00
Skolās.
23.05. – rakstu un mutiskā daļa;
24.05. – mutiskā daļa

24.05.

25.05.

Pieredzes apmaiņas pasākums Daugavpils
pilsētas logopēdiem, surdopedagogiem un
speciālajiem pedagogiem “MA darba analīze.
Tālākie uzdevumi un virzieni 2018./2019.m.g.”

MA vadītāja,
DLIAC metodiķe
I.Valentanaviča

Atbalsta seminārs krievu valodas un
literatūras skolotājiem „Darbs ar mācību
grāmatām 10.-11.klasē kompetenču pieejas
ietvaros”

Mācību grāmatas
autores I.Kudrjavska
un N.Kožanova
sadarbībā ar MA
vadītāju

Konkurss par Daugavpils cietoksni 6.klašu
skolēniem

DPIP, Cietokšņa
informācijas centrs

Pirmsskolas izglītības iestāžu māsu seminārs

DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs
PPMK vadītāja

Latvijas skolu 71.spartakiādes finālsacensības
vieglatlētikā „Pamatskolu kauss”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Centralizētais eksāmens matemātikā
12.klasei
Pilsētas sākumskolas olimpiāžu uzvarētāju un
skolotāju sumināšana
26.05.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

27.05.

Gada matemātikas konkursu un olimpiāžu
laureātu apbalvošana Rīgā
Izglītības psihologu sanāksme

28.05.

29.05.

30.05.

DPIP sadarbībā ar
Daugavpils Vienības
pamatskolu
A.Jansone,
N.Krivoguza
LU, DPIP
Izglītības psihologu
MA
J.Pilsudska
Daugavpils valsts
poļu ģimnāzija, MA

Kokneses Sporta centra stadionā
(Parka ielā 27a), plkst.12.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
16.00.
T. 65420332
Skolās
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.14.00
Daugavpils Ledus hallē, plkst.17.00,
āra laukumos no plkst.11.30 līdz
plkst.14.00
Rīgā, Raiņa bulvārī 19, plkst.10.30

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules
vēsturē 12.klasei
Krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un
literatūras skolotāju MK vadītāju sanāksme
Valsts eksāmens svešvalodā 9.klasei. 1.diena
Skolēnu (programmas „Bērnu žūrija”
aktīvāko dalībnieku) un skolu bibliotekāru
brauciens uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

VISC, skolas

DPIP, 23.a kab., no plkst. 9.00 līdz
plkst. 11.00
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijā (Varšavas ielā 2), no
plkst.14.00 līdz plkst.15.30.
Pieteikties līdz 21.05. elektroniski
htmail@inbox.lv
Informācijai: t.26858073
Skolās

DPIP

DPIP, 9.kab., plkst.15.45

VISC
DPIP, LNB

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

PPMK vadītāja

Skolās
Izbraukšana no Vienības laukuma
plkst. 7.00. Pieteikšanās un sīkāka
informācija: J.Stankeviča,
t. 65407421
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.

CLIL interaktīvā spēle angļu valodā 7.-9.klašu
skolēniem

!

VISC, DPIP

Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības
centrā, plkst.14.00.
Pieteikties līdz 22.05. elektroniski
edwa2003@inbox.lv
Krievu vidusskolā-licejā, 101.kab.,
plkst.15.30.
Tiek aicināti krievu valodas un
literatūras skolotāji, kuri strādā
vidusskolā.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Pie Cietokšņa Informācijas centra,
plkst.14.30.
Pieteikties līdz 21.05. elektroniski
signita.g@inbox.lv
Skat. nolikumu
DPIP, 9.kab., plkst.15.00

!

Valsts eksāmens svešvalodā 9.klasei. 2.diena
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK
vadītāju sanāksme „2017./2018.m.g. latviešu
valodas un literatūras skolotāju MA darba
izvērtējums. Labas prakses piemēru
popularizēšana”

VISC
I.Bohāne

T. 65420332
Skolās
DPIP, 9.kab., plkst.15.30

31.05.

Ciklogramma jūnijam
Datums
01.06.

!
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
06.-07.06.

07.06.

08.06.

09.06.
10.06.
11.06.

11.-13.06.

Pasākums
Angļu valodas skolotāju MK vadītāju
sanāksme par mācību gada rezultātiem
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas svētki
“Daba un dvēsele”
Pedagogu karjeras konsultantu MA sanāksme

MA

Kas organizē

Vieta, laiks, piezīmes
DPIP, 9.kab., plkst.10.00

J.Veļičko, L.Smikova,
O.Sverčkauska,
DPIP, S.Čeirāne

Daugavpilī, Dubrovina parkā, no
plkst.12.00 līdz plkst.15.00
DPIP, 9.kab., plkst. 14.00

Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasei
Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Eksāmens matemātikā 9.klasei

VISC, DPIP
DPIP
VISC, DPIP

Skolās
DPIP, 9.kab., plkst. 11.00
Skolās

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programma (A, 16 h) mājturības un
tehnoloģiju skolotājiem “Mūsdienīgas mācību
stundas organizēšana mājturības un tekstila
tehnoloģiju mācību procesā”
Valsts eksāmens mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības programmās
9.klasei. 1.diena
Matemātikas, fizikas un informātikas
skolotāju ideju tirdziņš „Pedagogu labā prakse
caurviju kompetenču attīstīšanā”
Valsts eksāmens mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības programmās
9.klasei. 2.diena

RIIMC, Dace
Sondare,
N.Izuļena

Daugavpils Centra vidusskolā,
laiks tiks precizēts.
Pieteikties līdz 07.05. elektroniski
nataljavk@rambler.ru

VISC

Skolās

MA

Daugavpils Centra vidusskolā, aktu
zālē, plkst.11.00

VISC

Skolās

Valsts eksāmens mazākumtautību valodā un
literatūrā mazākumtautību izglītības
programmās 12.klasei
Britu padomes profesionālās kompetences
pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem
(24 h) „Temporary Forever” („Pagaidu
mūžam”). Tēmas: Kritiskā domāšana.
Problēmu risināšana. Kreativitāte. Atbildība un
līdzdalība. Kursus vadīs Andrju Makkenzijs
(Andrew Mckenzie, skolotāju treneris no
Lielbritānijas)

VISC

Skolās

Britu padome, MA
DPIP

Daugavpils Vienības pamatskolā, no
plkst.9.00 līdz plkst.16.30

