Cēsu 2. pamatskolas darba plāns
2018./2019. mācību gadam

APSTIPRINU
Cēsu 2. pamatskolas direktore:
/I.Brammane/

Galvenais uzdevums:
Mērķtiecīgi plānot un veikt mācību un audzināšanas darbību, lai mācību stundās un nodarbībās realizētu jēgpilnus uzdevumus.

Septembris

Augusts

Mēnesis

Pedagoģiskās padomes
Skolotāju metodiskais darbs
sēdes, skolotāju sanāksmes
 30.08. PPS „ Skolas galvenā
darba prioritātes un uzdevums
2018./2019. m.g.”

 10.09. Klašu audzinātāju
sanāksme
 18.09. Sadarbības grupu
sanāksme
 24.09. Informatīvā sanāksme

Oktobris

 01.10. Informatīvā sanāksme
 23.10. PPS – Vērtēšanas
kārtības apspriešana un
pieņemšana
 29.10. Informatīvā sanāksme

 23.08. Seminārs par Pumpura
projektu „Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences
pasākumus”
 27.08. Kursi „SOLO taksonomija
skolēna domāšanas dziļuma
mērīšanai”.
 Klašu audzinātāju MK
 Skolotāja mapes izveidošana un
elektroniska nodošana (standarts,
MPP, TPL, pārbaudes darbu tēmas
un grafiks) – līdz 15.09.
 Klašu audzinātāju audzināšanas
darba plānojuma nodošana – līdz
18.09.

 0810.-12.10 Karjeras nedēļa
 08.10. Sadarbības grupu
sanāksme
 09.10. MP sanāksme par
Vērtēšanas kārtību
 15.10. Projekta “Skola
2030”sanāksme
 Edurio aptauja skolotājiem par
skolas galveno uzdevumu –
mācīšanās vajadzībām
 22.10. Metodiskā diena
(seminārs) par sadarbību (skolotāju
sadarbības grupās) – vada Cēsu
Izglītības nodaļas speciāliste
Ramona Urtāne

Pasākumi

2018. gada 3. septembrī

Darbs ar vecākiem un
skolas padomi

 20.08.-24.08 Nometne pirmklasniekiem

 03.09. Zinību diena
 07.09. Sporta diena 1.-4.klašu skolēniem Žagarkalna kempingā un 5.9.klašu skolēniem skolā
 11.09. Nodarbība 1. un 2. klašu skolēniem par higiēnu
 13.09 Valsts policijas nodarbība 2.klašu skolēniem
 17.09. Valsts policijas nodarbība 3.klašu skolēniem
 21.09. Olimpiskā diena
 26.09. Valsts policijas nodarbība 4.klašu skolēniem
 29.09. Zinātnes nakts Cēsīs (I.Brizga, I.Saliņa)
 03.10. Valsts policijas nodarbība 5.klašu skolēniem
 04.10. Skolotājdienas pasākums
 09.10. Valsts policijas nodarbība 8.klašu skolēniem
 15.10. Valsts policijas nodarbība 6.klašu skolēniem

 Audzinātāju individuālās
tikšanās ar vecākiem
 Klašu vecāku sapulces

Mēnesis

Pedagoģiskās padomes
Skolotāju metodiskais darbs
sēdes, skolotāju sanāksmes

Decembris

Novembris

 26.11. Informatīvā sanāksme

 05.11. Sākumskolas grupas
sanāksme

 27.12. PPS par sadarbību
(skolotāju sadarbības grupās) –
pieredzes stāsti

Janvāris

 14.01. Informatīvā sanāksme

 14.01. Metodiskās mācības –
kāpēc sadarbība ir nepieciešama,
kādi principi nodrošina kvalitatīvu
sadarbības grupu darbu, citu valstu
pieredze (vada IP metodiķe
Ramona Urtāne)
 21.01. Klašu audzinātāju MK
 28.01. Sadarbības grupu tikšanās

Pasākumi
 7.11.-9.11. Lāčplēša nedēļa – Spēka nedēļa (J.Vaido, J.Bahmane)
 09.11. -22.11. Izstāde “Cēsu arheoloģija” skolā (S.Ķeņge)
 12.11. 6.klašu skolēniem nodarbība muzejā „Svinēsim Latvijas
jubileju” (L.Meluškāne, G.Vītoliņa)
 13.11. un 14.11. Spēle „Latvijai -100”muzejā – 5.klašu skolēniem
(J.Berkolte, T.Elpere)
 28.11. Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem
 05.12. Tikšanās ar nākamiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 13.12. Ziemassvētku pasākums 5.-9.klašu skolēniem, Ziemassvētku
diskotēka
 18.12. Danču rīts 1.-4.klašu skolēniem
 18.12. Florbola turnīrs 1.-4.klašu skolēniem
 19.12. Ziemassvētku pasākums 1.-4.klašu skolēniem
 20.12. Florbola turnīrs 5.-9.klašu skolēniem
 20.12. Ziemassvētku tirdziņš
 21.12. Svētku rīts
 22.01.-24.01. Glītrakstīšanas konkurss 5.-9.klašu skolēniem, tikšanās ar
kaligrāfijas speciālisti (G.Tauriņa, G.Gemze)

Februāris

(vai pēc individuāla grafika)

 04.02. Informatīvā sanāksme

 18.02. Sadarbības grupu
(vai pēc individuāla grafika)

tikšanās

 . 11.02. Skolotāju un skolēnu “Saruna pie apaļā galda” par pozitīvas
uzvedības veicināšanu skolā
 13.02. Sākumskolas skolēnu olimpiāde latviešu valodā
 14.02. Modes deju konkurss 6.-9. klašu skolēniem (J.Bahmane,
L.Meluškāne)
 15.02. Sākumskolas skolēnu olimpiāde matemātikā

Darbs ar vecākiem un
skolas padomi
 06.11.Vecāku dienas 1.4.kl.
 07.11. Vecāku dienas 5.9.kl.
 07.11. Skolas padome

 Klašu Ziemassvētku
pasākumi

 1.-3. klašu skolotāju
individuālās tikšanās ar
vecākiem

Mēnesis

Pedagoģiskās padomes
Skolotāju metodiskais darbs
sēdes, skolotāju sanāksmes

Marts

 04.03. Informatīvā sanāksme

 14.03. Kursi par bērnu tiesībām
(Dardedze)
 Metodiskās mācības – fokuss uz
savstarpējo atgriezenisko saiti par
paveikto darbu, plānu korekcijas –
vada IP metodiķe Ramona Urtāne
 Sadarbības grupu tikšanās

Pasākumi
 4.03.-8.03. Masļeņica 7.klasēm (A.Soročinska, sporta un mājt. skolot.)

Darbs ar vecākiem un
skolas padomi
 05.03. Vecāku dienas 1.4.kl.
 06.03. Vecāku dienas 5.9.kl.

(Brīvlaika nedēļā pēc ind. sar.)

 Sadarbības grupu tikšanās

 1.04. “Smaidām visu dienu!” smieklu diena skolā
 2.04.-3.04. Mākslas dienas (I.Liepiņa, L.Meluškāne)

 PPS „Pēcpārbaudījumi un
papildu mācību pasākumi 1.-8.
klašu skolēniem”

 MP sanāksme par izmantotās
mācību literatūras izvērtēšanu un
mācību literatūras sarakstu
jaunajam mācību gadam.
 Sadarbības grupu tikšanās

 09.05. Mātes dienai veltīts svētku sarīkojums
 17.05. Pēdējā Zvana svētki
 31.05. Svētku rīts

 PPS „Skolas 2018./2019.m.g.
galvenā uzdevuma realizācijas
analīze: veiksmes, problēmas
risinājumi”

 Sadarbības grupu tikšanās

 Nometne sākumskolēniem

Jūnijs

Maijs

Aprīlis

 01.04. Informatīvā sanāksme

 Klašu vecāku sapulces

