APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītājas 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.490-r

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas
darba plāns
2015./2016.m.g.
Prioritārie darba virzieni:
1.
Veikt Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamajiem
veselības stāvokļa, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšanu, piemērotākās izglītības programmas
ieteikšanu, sniegt atbalstu izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu vecākiem.
2.
Veicināt emocionālās, fiziskās vardarbības profilaksi.
3.
Sniegt psiholoģisko atbalstu psiholoģiski komfortablas vides nodrošināšanā pirmsskolas
vecuma bērniem un to vecākiem.
4.
Veicināt izglītojamo darba tirgū pieprasīto prasmju: vispārējo, uzņēmējdarbības un
karjeras vadības prasmju attīstīšanu pedagoģiskajā procesā un ārpusstundu darbā sadarbībā ar
vecākiem, organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem.
5.
Veikt monitoringu par pieaugušo izglītības pieprasījumu pašvaldībā, apzinot un
koordinējot pieaugušo izglītības daudzveidīgos pakalpojumu piedāvājumus.
Prioritātes metodiskajā darbā:
1.
Sniegt atbalstu izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu vecākiem.
2.
Izpētīt izdegšanas sindroma pazīmes, sniegt rekomendācijas un profilakses pasākumus
sociālajiem pedagogiem, skolotājiem izdegšanas sindroma mazināšanā.
3.
Veicināt Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu pozitīvo uzvedību, bērnu
emocionālo audzināšanu un kvalitatīvu sadarbību ar vecākiem.
4.
Veikt izglītojošo darbu ar pedagogiem un vecākiem stresa noturībā bērnu emocionālajā
audzināšanā.
5.
Nodrošināt psiholoģisko atbalstu un rehabilitācijas pasākumus bērniem krīzes situācijās
un vardarbības gadījumos.

Nr.
p.k.
1.

2.

Pasākums/aktivitāte
1Izglītības iestāžu pedagogu
. augusta konference „Atbalsts

skolotājam pedagoģiskajā
darbībā”
Izstrādāt interešu izglītības
attīstības koncepciju

3.

Karjeras nedēļa 2015

4.

Jauno uzņēmēju skola

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Izglītības
iestādes,
MA vadītāji

26.08.2015

L.Plavinska

BJC
„Jaunība”,
izglītības
iestādes
Pilsētas skolu
izglītojamie
Pilsētas skolu
izglītojamie

Septembris decembris

L.Plavinska

Saskaņā ar DPIP
Koncepciju

2015.gada 12.16.oktobris
Oktobris februāris

S.Čeirāne

Sadarbībā ar
VIAA
Sadarbībā ar DU
SZF

S.Čeirāne

Piezīmes

5.

Izglītības iestāžu darba plānu
apstiprināšana

6.

Metodisko darba plānu izstrāde

7.

Metodisko darba plānu
realizēšana un to kontrole
Administrācijas kompetenču
paaugstināšana sadarbības ar
vecākiem organizēšanā

8.

9.

Seminārs "Skolas un vecāku
dialoga veidošana"

10. Pedagogu profesionālās darbības

kvalitātes novērtēšana
11. Regulāri papildināt datu bāzi par
profesionālās, augstākās,
interešu, pieaugušo izglītības
iespējām Daugavpilī

12. 2Sniegt informāciju
. vispārizglītojošajām un
profesionālās izglītības iestādēm
par Daugavpilī esošajām
augstākās izglītības mācību
iestādēm
13. Regulāri ievietot aktuālo
informāciju Izglītības pārvaldes
mājas lapā un citos masu saziņas
līdzekļos
14. Sniegt informāciju
vispārizglītojošo izglītības
iestāžu skolēniem par
profesionālās izglītības
iegūšanas iespējām Daugavpilī
un Latvijā
15. Nodrošināt savstarpējo
palīdzību valsts pārbaudes darbu
un pēc iespējas kvalifikācijas
eksāmenu norisē, uzaicinot
vispārizglītojošo priekšmetu
skolotājus uz semināriem,
eksāmenu norises sapulcēm
16. Sniegt individuālās konsultācijas
un metodisko atbalstu
pieaugušo, interešu un
profesionālās izglītības

Izglītības
iestāžu
vadītāji
MA vadītāji
MA vadītāji
Skolu
direktori,
direktoru
vietnieki
izglītības jomā
Izglītības
iestāžu
direktori un
direktoru
vietnieki
Pedagogi4.kvalitātes
pakāpes
pretendenti
Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie,
augstskolu
studenti,
pieaugušie
Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie

20.-30.oktobris

L.Plavinska

Līdz
15.septembrim
Mācību gada
garumā
Septembrisaprīlis

L.Plavinska

februāris

L.Plavinska
I.Onzule

Saskaņā ar
direktoru MA
darba plānu

Oktobris- aprīlis

Kvalitātes
novērtēšanas
komisija.
L Plavinska
L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Saskaņā ar
pieteikumiem

Septembrisoktobris, mācību
gada laikā

L.Plavinska
L.Plavinska

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Vispārizglītoj
ošo skolu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
skolotāji,
direktoru
vietnieki
Pieaugušo,
interešu,
profesionālās
izglītības

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Vieslektori, pēc
iespējas
sadarbībā ar
VISC, nozaru

jautājumos

17. Papildināt metodisko bāzi
profesionālās izvēles un karjeras
jautājumos - anketas, klases
audzināšanas stundu paraugi,
prezentācijas u.c.
18. Sniegt informāciju par DPIP
esošajiem metodiskajiem un
mācību videomateriāliem
karjeras jautājumos

organizāciju
un iestāžu
darbinieki un
pedagogi
Dažāda veida
izglītības
iestāžu
izglītojamie

darba devēju
asociācijām
Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
skolotāji,
direktoru
vietnieki
Izglītojamie
vecāki

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

Mācību gada
garumā

R.Latiša

20. Sanāksmes pie vadītājas par
pedagoģiski medicīnisko
komisiju ieteikumu ievērošanu
un atbalsta pasākumu sniegšanu

Izglītojamajie
ar īpašām
vajadzībām

Reizi divos
mēnešos

R.Latiša

21. Iekļaujošās izglītības atbalsta
centra speciālistu konsultāciju
sniegšana un semināru
organizēšana

Pedagogi un
vecāki

Mācību gada
garumā

22. Psihologa konsultācijas, bērnu
psiholoģiskā diagnostika,
ģimenes situācijas izpēte,
psiholoģiskā rehabilitācija
bērniem, kuri cietuši no
vardarbības
23. Regulāri aktualizēt Daugavpils
pilsētas neformālās izglītības
jaunāko informāciju
24. Sniegt individuālās konsultācijas
pieaugušo izglītības
organizācijām un iestādēm
metodikas jautājumos

Bērni un
vecāki

Pastāvīgi

R.Latiša
N.Fiļipova
E.Subatoviča
J. Lukovska
J.Sargsjane
N.Žekova
N.Filipova
L.Vingre

Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
pasniedzēji,
augstskolu

Pēc konkursu
izsludināšanas

I.Onzule

19. Valsts un pašvaldības
pedagoģiski-medicīnisko
komisiju sēžu organizēšana

25. Sadarbībā ar profesionālās
izglītības iestādēm, sniegt
informāciju iedzīvotājiem ar
mērķi palīdzēt cilvēkiem (25 –
64 gadi) iesaistīties otrās
iespējas izglītībā
26. Konsultēt un informēt par
izsludinātajiem projektu
konkursiem, lai veicinātu
pieaugušo izglītību

Pēc grafika
saskaņā ar MK
noteikumiem
Nr.709
Pēc grafika vai
pēc izglītības
iestāžu vadības
vai vecāku
ierosinājuma
Pēc izglītības
iestāžu vadības
vai vecāku
pieprasījuma
Pēc
pieprasījuma,
t.sk. – pēc
Bāriņtiesas
pieprasījuma

Pēc
nepieciešamības

27. Sniegt konsultācijas neformālās
izglītības programmu izveidē,
apkopot un popularizēt tās
iedzīvotājiem
28. Sniegt konsultācijas par
finansējuma piesaisti
neformālajai izglītībai, projektu
realizācijai
29. Sadarboties ar profesionālās
izglītības iestādēm pedagogu
kvalifikācijas celšanā,
tālākizglītībā un pieredzes
apmaiņā
30. Pēc iespējas iesaistīt
profesionālās izglītības
izglītojamos dažādās apmaiņas
programmās ar mērķi
iepazīstināt tos ar ES darba tirgu
un prakses vietām
31. Veicināt jaunu sadarbības formu
veidošanu– izglītības iespēju un
ar to saistīto profesiju
popularizēšanas nolūkos
(ekskursijas, izglītojoši radošās
darbnīcas, lekciju apmeklējumi
u.c. )
32. Metodiskā darba analīze un
prioritāšu noteikšana
2016./2017.m.g.
33. 3Pēc iespējas veicināt
3profesionālās izglītības iestāžu
. un darba devēju sadarbību ar
mērķi nodrošināt kvalitatīvu un
pieejamu profesionālo izglītību,
organizējot tikšanās, pārrunas,
risinot jautājumus par prakses
vietām pašvaldības teritorijā
34. 3Sadarboties ar profesionālās
4izglītības iestādēm to
. informatīvo dienu, Atvērto
durvju dienu, meistarības
konkursu, audzināšanas un
sporta pasākumos, Amatnieku
pilsētiņas izveidošanā
Daugavpils pilsētas svētkos
35. 3Karjeras izglītības akcijas „Ēnu
5diena” koordinēšana Daugavpilī,
. pieaicinot pašvaldības un citus
pilsētas uzņēmumus
36. 3Drošības diena
6

pasniedzēji,
mācību centru
vadītāji
Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Profesionālās
izglītības
iestāžu
pedagogi

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Pēc
pieprasījuma

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Pēc
pieprasījuma

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

Sadarbībā ar
uzņēmumiem,
VISC

Profizglītības
iestāžu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

Nodaļas
darbinieki

Sadarbībā ar
VPIP eksperti
projektu
jautājumos
E. Balodi

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

Sadarbībā ar
uzņēmējiem,
mācību iestādēm

MA vadītāji

Jūnijs

I.Sprindžuka
L.Plavinska

Profesionālās
izglītības
iestāžu
pārstāvji un
darba devēji

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Profizglītības
iestāžu
skolotāji,
direktoru
vietnieki

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

Vispārizglītoj
ošo skolu,

2016. gada
februāris

S. Čeirāne
L.Plavinska

Pilsētas skolu
4.klašu

2015.gada
02.oktobrī

L.Plavinska

Sadarbībā ar
LDz

.
37. 3Izglītojamo sacensības
7„Latviešu karavīrs laikmetu
. griežos”

izglītojamie
Pilsētas skolu
izglītojamie

38. 4Statistiskās informācijas
0apkopošana par pieaugušo
. neformālās izglītības kursu
norisi pilsētā (apmeklējums,
kursu daudzveidība, stundu
skaits, tematika u.c.)
39. 4Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
1Domes licencēšanas komisiju
. veikt neformālās izglītības
programmu izskatīšanu un
licencēšanu.
40. 4Pieaugušo izglītotāju darba
2grupas sanāksmes par pieaugušo
. izglītības iespējām un
piedāvājumiem
41. 4Vecāku koordinācijas padomes
3sēdes
.
42. 41.,5.,8.,10.klases skolotāju un
5skolēnu vecāku aptauja
.
43. 4Piedalīšanās pilsētas svētku
7programmas veidošanā
.

2015.gada
06.novembrī

L.Plavinska

Pilsētas
iedzīvotāji

1 reizi gadā

I.Onzule

Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Pieaugušo
izglītotāju
pārstāvji

Pēc
nepieciešamības

I.Onzule

Reizi pusgadā

I.Onzule

Skolu vecāku
Reizi pusgadā
padomju
priekšsēdētāji
Pilsētas skolu aprīlis
skolotāji un
skolēnu vecāki
Pilsētas skolu Aprīlis - maijs
un
profizglītības
iestāžu
izglītojamie

I.Onzule

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja L. Plavinska t.28330063

L.Plavinska
Skolu
direktori
Izglītības
iestādes, MA

Sadarbībā ar
biedrību
„Latvijas
Ģenerāļu klubs”

Saskaņā ar
Padomes darba
plānu
Saskaņā ar
Koncepciju
Sadarbībā ar
Kultūras
pārvaldi

