APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas
2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu
direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības
DARBA PLĀNS
2021./2022.mācību gadam
2021./2022. mācību gadā Daugavpils pilsētā audzināšanas jomā tiek izvirzītas šādas galvenās darba prioritātes :
1)
2)
3)
4)

Pilsoniskās pozīcijas un patriotisma aktualizēšana audzināšanas procesā;
Tikumisko vērtību aktualizēšana lietpratībā balstītas izglītības saturā;
Skolu pašpārvalžu darba efektivitātes uzlabošana;
Skolēnu saskarsmes prasmju pilnveidošana un labsajūta.

Aktivitātes
1.

Direktoru vietnieku MA sēdes.

2.

Audzināšanas darba prioritāšu
izstrāde pilsētā, MA plāna
saskaņošana.

3.

Sistemātiska informācijas
aprites: valsts- pilsēta- izglītības
iestāde nodrošināšana.

Mērķauditorija
Norises laiks
Organizatoriskā darbība
Direktoru vietnieki
Visa mācību
audzināšanas jomā, klašu
gada laikā.
audz. MK vadītāji
Direktoru vietnieki
9.09.21.
audzināšanas jomā, klašu
audz. MK vadītāji

Atbildīgais

Mērķis

A.Jansone
A.Jurģīte

Nodrošināt regulāru informācijas
apriti Daugavpils pilsētā.

A.Jurģīte

Izstrādāt audzināšanas darba
prioritātes.

Direktoru vietnieki
audzināšanas jomā, klašu
audz. MK vadītāji

Visa mācību
gada laikā.

A.Jurģīte

Nodrošināt regulāru informācijas
apriti, informējot par aktualitātēm
valstī.

Direktoru vietnieki
audzināšanas jomā

Laiks tiks
precizēts.

A.Jurģīte

Veicināt MA dalībnieku pieredzes
apmaiņu.

A.Jurģīte

Sniegt atbalstu direktoru
vietniekiem audzināšanas
jautājumos.
Pilnveidot dalībnieku zināšanas
par skolu pašpārvalžu darbību.

4.

Pieredzes apmaiņas izbraukuma
seminārs.

5.

Sistemātiska nepieciešamā atbalsta
sniegšana izglītības iestādēm,
audzināšanas darba tālākizglītības
jautājumos.

Direktoru vietnieki
audzināšanas jomā, klašu
audzinātāji

6.

Tālākizglītības kursi pašpārvalžu
koordinatoriem. (3 bloki pa 6h)

Pašpārvalžu koordinatori

Septembris,
oktobris

A.Jurģīte

7.

Kursi sadarbībā ar Daugavpils
Valsts ģimnāzijas tālākizglītības
centru.„Pilsoniskās audzināšanas
un pilsoniskās līdzdalības
sekmēšana izglītības iestādē”(8h).”

Daugavpils pilsētas skolu
pedagogi

Pēc skolu
pieteikuma.

Daugavpils Valsts
ģimnāzija
A.Jurģīte

8.

Skola 2030 audzināšanas darba
aktualitāšu vebināri

Daugavpils pilsētas skolu
pedagogi

Visa mācību
gada laikā.

A.Jurģīte

9.

Iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” plānu izstrāde un
īstenošana.

1
0.

Atklātie pasākumi, aktivitātes un
klases stundas.

Tālākizglītība
Visa mācību
gada laikā.

Metodiskā darbība
Direktoru vietnieki
Visa mācību
audzināšanas jomā
gada laikā.
Daugavpils pilsētas skolu
pedagogi, izglītojamie,

Visa mācību
gada laikā.

A.Jurģīte,
iniciatīvas
koordinatori
A.Jurģīte

Organizēt pilsoniskās
audzināšanas kursus atbilstoši
MK.not.Nr.480 prasībām.

Piedalīties vebināros, iegūto
informāciju izmantojot
audzināšanas darba
pilnveidošanai.
Izstrādāt saturiski pilnvērtīgus
iniciatīvas īstenošanas plānus.
Iespēju robežās piedāvāt
skolēniem un skolotājiem

Sagatavoja:
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja A.Jurģīte
e-pasts: jurgite@inbox.lv

