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METODISKĀ CENTRA  

DARBA PLĀNS 

Sakrīt ar MK pasākumu plānu 

 

2021./2022.mācību gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbokas vidusskola 



2021 

Uzdevumi/pasākumi  Atbildīgais Laiks Resursi Kontrole un 

pārraudzība 

1. Pedagogu iepazīstināšana 

ar projekta “Vienaudžu 

mācīšanās lasītprasmes 

attīstībai” saturu un  

nostādnēm. 

  

Metodiskās 

padomes 

vadītājas 

Augusts   VIMALA 

materiāli, 

DV Linas 

Vozņarskas 

prezentācija 
 

 Direktora 

vietnieces,  

 

2. Organizēt VIMALA 

projektā iesaistītos pedagogus 

veikt izglītojamo lasītprasmes 

pētījumus, izmantojot 

VIMALA idejas un 

metodisko pieeju.  

Skolas 

pedagogi MK 

vadībā 

Oktobris - 

decembris 

Cilvēkresursi MK vadītāji 

3. Pieredzes apmaiņa 

Metodisko komisiju un 

apakškomisiju  ietvaros ”par 

pētījuma rezultātiem. 

Visi skolotāji 2021./2022.

m.g. I 

semestris 

Cilvēkresursi MK vadītāji 

4. Metodiskajās komisijās 

izstrādāt lasīšanas prasmju 

ieviešanas algoritmu 

skolēniem dažādās mācību 

priekšmetu stundās. 

Metodisko 

komisiju un 

apakškomisiju 

vadītāji 

2021./2022.

mācību 

gada I un II 

semestris 

Cilvēkresursi Direktora 

vietnieces,  

Metodisko 

komisiju un 

apakškomisiju 

vadītāji  

5. Apzinoties lasītprasmes 

līmeņa saistību ar visiem 

mācību priekšmetiem un to 

mācību satura apguves 

rezultātiem, izvēlēties, 

dažādot un plānot klašu 

grupās un  vienotā 

pedagoģiski metodiskā 

sistēmā lietot lasītprasmes 

apguves un izmantošanas 

stratēģijas un metodes. 

Priekšmetu 

skolotāji 

Metodiskā 

padome, 

Metodiskās 

komisijas 

un 

apakškomisi

jas 

(pēc 

Metodisko 

komisiju  un 

metodiskās 

padomes  

sēžu 

plāniem) 

Cilvēkresursi,  

tālākizglītības 

kursu 

materiāli, 

pieredzes  

apmaiņa, 

 

Metodisko 

komisiju  vadītāji, 

Direktora vietnieki 

6. Organizēt ārpus klases 

pasākumus lasītprasmes 

attīstīšanai ( iesaiste “Bērnu 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji, 

Pēc 

Metodisko 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktors, 

Direktora vietnieki, 



žūrijā”, “Lasītāja 

mugursoma”, “Lasītāju 

vilcieniņš” u.c. Veicināt 

lasīšanas aktivitātes savam 

priekam, piedāvāt brīvu 

literatūras izvēli.  

 

Konferences ,, Izglītības skola 

2022’’ organizēšana. 

Konferences temats  

,, Sadarbībā balstīts 

metodiskais darbs skolotāju 

profesionalitātes pilnveidei’’ 

 

priekšmetu 

skolotāji , 

klašu 

audzinātāji 

komisiju 

plāniem 

 

 

 

18. 03. 

2022. 

MK vadītāji 

 

 

 

Direktors, 

Direktora vietnieki, 

MK vadītāji 

7.Uzturēt saziņu ar vecākiem 

izglītojamo lasīšanas 

veicināšanai mājās. 

Klašu 

audzinātāji, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji. 

Regulāri 

mācību 

gada laikā 

Cilvēkresursi  DV, MK vadītāji 

7. Skolas mācību priekšmetu 

un alternatīvo olimpiāžu 

organizēšana, iesaistīšanā 

PIRLS pētījumā, skolas 

metodisko komisiju 

organizētie pasākumi. 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji, 

mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

Pēc 

Metodisko 

komisiju 

plāniem 

Cilvēkresursi, 

budžets 

Direktors, 

Direktora vietnieki 

8.Atbalsta jomas metodiskajai 

komisijai informēt pedagogus 

par aktualitātēm darbā ar 

izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām, sadarbībā ar 

mācību priekšmetu 

pedagogiem, ieteikt atbalsta 

pasākumus izglītojamajiem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Atbalsts jomas 

metodiskās 

komisijas 

speciālisti  

Visu 

mācību 

gadu 

Cilvēkresursi  Direktora vietnieki, 

Atbalsta MK 

vadītāja 

9. Atbalsta jomas 

metodiskajai komisijai 

sadarbībā ar mācību 

priekšmetu skolotājiem, klašu 

audzinātājiem, izvērtēt 

izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām mācību 

sasniegumus, to dinamiku, 

kontrolēt individuālo plānu 

izpildi 

 

Atbalsts jomas 

metodiskās 

komisijas 

speciālisti  

 

Visu 

mācību 

gadu 

Cilvēkresursi  Atbalsta MK 

vadītāja 



10. Atbalsta jomas 

speciālistiem izvērtēt 

izglītojamo adaptācijas 

procesu 1., 5. un 10.klasēs 

2020./2021.m.

g. septembrī, 

oktobrī. 

Psihologi Cilvēkresursi  Direktora vietnieki, 

psihologs 

11. Ceturto klašu audzinātāju 

tikšanās ar pedagogiem, kuri 

nākamajā mācību gadā 

strādās 5.klasēs. 

2022.g.maijs MP  Cilvēkresursi Direktora vietnieki 

12. Skolas vadības pārstāvju, 

atbalsta personāla un nākamā 

mācību gada pirmo klašu 

audzinātāju tikšanās ar PII 

vadību un atbalsta personālu. 

2022.gada 

jūnijs 

MO Cilvēkresursi Direktora vietnieki 

 


