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RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 
Audzināšanas darbības plāns 2019./2020.m.g. 

 
Darba virzieni Septembris  Oktobris  Novembris  

 
Tradicionālie pasākumi 

Zinību diena 
Svinīgais pasākums 

02.09. Pašpārvaldes diena 04.10. Pilsonības nedēļa  

Pilnveidot un nostiprināt 
skolas tradīcijas, veido-
jot pozitīvo attieksmi pret 
skolu, valsti. 

Klases stunda „Mana 
skola+ Tava skola= 
Mūsu skola” 

02.09. „Mūsu skolotājiem” 
Koncerts skolotājiem 

04.10. Lāčplēša diena –  
Svinīgais brīdis 

11.11. 

 Adaptācijas dienas 
1., 5., 10. klases, 
11.b, 3.c klases 

03.-06.09. 
 
03.09. 

Par godu skolai 
(1.-4.klases) 

12.-19.10. Svinīgie pasākumi 
„Latvijas dzimšanas 
dienā” 

11.-15.11. 

 Pirmklasnieku svētki 04.09. Projektu darbu, ZPD 
rakstīšana (sākums) 

no 15.10.   

 Sporta diena 
2.-4.klases 
5.-12.klases 

 
05.09. 
06.09. 

Vidusskolēnu 
iesvētīšana 10.a, 10.b 
(11.a, 11.b) 

pēc plāna Labdarības akcija 
„Palīdzēsim 
dzīvniekiem!” 

 

   Lielā talka. 07.-12.10.   
   Labdarības nedēļa 

 
12.-19.10.   

 5.klašu skolēnu 
iesvētīšana 

05.09. Tikšanās ar Zviedru 
sūtni (vidusskolēni) 
atb. O.Nitijevska 

15.10. 
plkst.14.10 
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 Mācību ekskursiju 

Diena „Mūsu pilsēta, 
mūsu valsts” 

13.09. Rudens svētki (1.-4.kl.) 
Izstāde „Rudens 
veltes” 

16.10.   

 Autoru dziesmu 
koncerts 
atb. I.Murane 

30.09. “Bardu rudens” 
Konsultāciju diena 
vecākiem 

17.10. 
28.10. 

  

       
 Decembris  Janvāris  Februāris  
 Baltā nedēļa 

„Sniegavīri pēc 7 
gadiem. – Mēs 
atgriežamies!” 
1.-12.klases 

decembris- 
janvāris 

Ziemassvētku koncerts 
vecākiem un Imantas 
iedzīvotājiem 

16.01. „Masļeņica” 
spēles gatavo  4.a, 
8.a,8.b, 8.c klases 

 

     Projektu, ZPD  
dienas – darbu 
prezentācija un 
aizstāvēšana 
(1.posms) 

 

       
 Marts  Aprīlis  Maijs  
 Projektu darbu 

aizstāvēšana (2.posms) 
 Svētki „Gudrinieki un 

gudrinieces” 
1.-12.klases 

 Pēdējais zvans  
9.kl. (gatavo 11.b) 
12.kl. (gatavo 11.a) 

 
14.05. 
15.05. 

 Klases pasākumi 
„Sveicam māmiņas un 
skolotājus” 

06.03. Anniņmuižas talanti - 
2020 

 Mātes dienai veltīts 
gala-koncerts „Mūsu 
māmiņām” 

8.05. 

 Valodu festivāls 
(humanitārās klases) 

pēc plāna Lielā talka pēc plāna   

       



3 
 
 Jūnijs      
 Klases audzinātāju darbības pašanalīzes vērtējums    
 Izlaiduma vakari 9.kl. 

                           12.kl. 
12.06. 
26.06. 

    

 Sīkākā informācija pielikumā „Klašu audzinātāju MK plāns”   
       
Sadarbība ar vecākiem Septembris  Oktobris  Novembris  
 Zinību diena 02.09.     
 Vecāku piedalīšanās 

klases stundā „Mana 
skola + Tava skola = 
Mūsu skola” 

02.09. Vecāku līdzdalība 
karjeras nedēļā 

 Vecāku diena –  
individuālās 
pārrunas 

 

Iesaistīt vecākus skolas, 
klases darbībā, mācību un 
audzināšanas darbībā 

1.klašu vecāku 
sanāksmes -  
Informācija vecākiem – 
skolēnu mācību un 
interešu izglītības 
iespējas. 

03.09. Vecāku atbalsts 
„Rudens svētkos”  
1.-4.klasēs 

 APK komisijas 
individuālās 
konsultācijas 

 

 Mācību ekskursiju 
dienas organizēšana 

   Priekšmetu skolotāju 
individuālās 
konsultācijas 

 

 Pirmklasnieku svētki 
 

04.09.   Valsts svētki skolā 11.-19.11. 

 Sanāksmes vecākiem 
pa klašu grupām 

     

       
 Decembris  Janvāris  Februāris  
 Baltā nedēļa skolā –  

vecāku palīdzība klašu 
09.12.- 
16.01. 

Ziemassvētku koncerts 
skolā 

16.01. Vecāku atbalsts 
projektu dienā  
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pasākumu organizācijā (1.posms) 
 Atbalsts labdarības 

akcijās „Palīdzēsim 
dzīvniekiem!” 

mācību 
gada gaitā 

    

       
 Marts  Aprīlis  Maijs  
 Masļeņica skolā, pa 

klasēm 
 Atbalsts un 

piedalīšanās konkursā 
„Anniņmuižas talanti-
2020” 

 Mātes dienai veltīts 
gala-koncerts skolā 
„ Mūsu māmiņām”, 
pēcpusdienas pa 
klasēm, apsveikumi 

 

 Vecāku atbalsts 
projektu dienā 
(2.posms) 

   Pēdējais zvans  
9.klasēs 

14.05. 

     Pēdējais zvans 
12.klasēs 

15.05. 

     Atvadīšanās no 
sākumskolas 4.kl. 

30.05. 

 Jūnijs  Jūlijs  Augusts  
 Izlaiduma vakari 

9.klasēs 
12.klasēs 

 
12.06. 
26.06. 

  Skolēnu 
sagatavošana 
mācību gadam 

 

 Skolas vasaras 
nometnes „Avots” 
darbība 

1.-19.06.   Sagatavošanās 
Zinību dienai 

 

Mācību gada gaitā Individuālās pārrunas, konsultācijas ar skolotājiem, APK komisiju 9klātienē, e-klasē, telefoniski) 
 

 Pēdējā zvana svētki (pasākums skolā un aktivitātes klasē) 9.-12.kl. 10.-11.klašu klases audzinātāji, 
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A.Bažanova, R.Turkovska 
 Atvadīšanās no sākumskolas 4.klasēm 4.kl. Klases audzinātāji, 

 J.Kužeļnaja 
 Vecāku rakstiskā informēšana par papildus mācību priekšmetiem skolēniem ar 

nepietiekamiem vērtējumiem (vecāku paraksti) 
1.-8., 
10.-11.kl. 

J.Rjazanceva 
V.Zaļeska 

 „Gudrinieku un gudrinieces svētki”. Skolēnu atzinības raksti skolēniem un 
viņu ģimenēm, vecākiem par atbalstu skolai kādā no jomām. 

1.-12. kl. J.Rjazanceva 
 

 Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti) 1.-12. kl. Klases audzinātāji 
 2020./2021.m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās  

(vecāku paraksti reģistrācijas lapā) 
Iepazīšanās ar skolu un klases audzinātājiem 

pirms 1.kl. A.Rožukaite-Ivanova 

 Skolēnu, kuriem ir papildus mācību pasākumi, nepietiekamie mācību 
sasniegumi un kavējumi liecībās (vecāku paraksti) 

1.-12. kl. Direktora vietnieki 

Jūnijs Izlaidums 9.klasēm. 
Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm, vecākiem par atbalstu 
skolai kādā no jomām. 

9.kl. R.Turkovska 
9.klašu vecāki 

 Izlaidums 12.klasēm un balle. 
Skolas atzinības raksti skolēniem un viņu ģimenēm, vecākiem par atbalstu 
skolai kādā no jomām 

12.kl. A.Bažanova 
12.klašu vecāki 

Augusts 2020./2021.m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās, iepazīšanās ar skolu un 
klases audzinātājiem 

pirms 1.kl. 1.klašu klases audzinātāji 

 Skolēnu uzstāšanās sagatavošana zinību dienas pasākumam 
 

1.kl. 1.klašu klases audzinātāji 

Visu gadu Vecāku regulāra informēšana par skolēnu mācību vērtējumiem un skolas 
apmeklējumiem (paraksti dienasgrāmatās katru nedēļu, vērtējumu un 
kavējumu izraksts reizi mēnesī) 

1.-12. kl. Klases audzinātāji 

 Individuālās pārrunas, konsultācijas un tikšanās (pēc savstarpējās vienošanās – 
klātienē, elektroniski, telefoniski) 
(paraksti individuālo tikšanās veidlapās / ieraksti individuālajās saziņas 

1.-12. kl. Administrācija, 
Klases audzinātāji, 
Mācību priekšmetu skolotāji, 
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veidlapās) Atbalsta personāls 
 Informatīvi ziņojumi 1.-12. kl. Administrācija, 

Klases audzinātāji, 
Mācību priekšmetu skolotāji, 
Atbalsta personāls 

 Iepazīšanās ar skolas darbu reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem 
(Skolas nolikums, Skolas iekšējās kārtības noteikumi, Skolēnu mācību 
sasniegumu vērtēšanas kārtība u.c.) 
Pieejami: skolas mājas lapā 

1.-12. kl. Administrācija 

 Pārrunas pirms iestāšanās skolā vai pirms izstāšanās no skolas 1.-12. kl. Administrācija 
 Apsveikumi, pateicības (dienasgrāmatās) 1.-12. kl. Klases audzinātāji 

Skolotāji  
 Informācija par aktualitātēm skolā (e-klasē, skolas avīze) 1.-12. kl. Administrācija 
 Kopēji (skolēni – ģimene – klases audzinātāji) ārpusstundu pasākumi skolā un 

ārpus tās – tematiskie klases vakari, sporta dienas, kultūras pasākumu 
apmeklējumi ( pēc klases audzinātājas vai vecāku iniciatīvas) 

1.-12. kl. Klases audzinātāji 

 Vecāku atbalsts interešu izglītības programmu realizācijā (materiāli 
nodarbībām, sākumskolas skolēnu ģērbšana pirms koncertiem un pavadīšana 
uz koncertiem, praktiskās braukšanas apmācības finansēšana, atsevišķo 
individuālo mūzikas instrumentu iegāde u.tml. 

1.-12. kl. Interešu izglītības pedagogi 

 Individuālās tikšanās ar vecākiem pēc atbalsta pasākumiem skolēniem ar 
zemiem mācību sasniegumiem 

5.-6.kl. 
7.-12.kl. 
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MK darba virzieni Septembris  Oktobris  Novembris  
Klašu audzinātāju MK 
darbs 

Adaptācijas dienas 
1.,5.,10.kl. 

03.-06.09. Pašpārvaldes diena 1.-
4.kl. (gatavo 9.-12.kl., 
Skolas dome, 
konsultanti, 1.-4.klašu 
skolotāji)  

04.10. Skolas pasākumi 
Latvijas dzimšanas 
dienai 

11.-15.11. 

Metodiskā darba 
pilnveide 

Mācību ekskursiju diena 
1.-12.kl. 

13.09.    

Darbības formu un 
metožu pilnveide 

Klases audzinātāju 
sanāksme 

pēc plāna Karjeras nedēļa 14.-18.10. Klases stundas, 
veltītas LR 
dzimšanas dienai 

pēc plāna 

Skolēnu aktivitāšu 
mudināšana 

Klases audzinātāju 
portfolio 

24.09. Skolas, klases 
noformēšana valsts 
svētkiem 

10.-30.10.   

Pedsēde Ekskursiju dienas norise 
(atskaite) 

     

       
 Decembris  Janvāris  Februāris  
 Klases audzinātāju 

atskaite (1.-12.kl.) 
-Stundu kavējumi 
-Pilsoniskā audzināšana 

26.12. Ziemassvētku koncerts 
vecākiem 

16.01. Projektu, ZPD  
aizstāvēšana 
(1.posms) 

pēc plāna 

 Labdarības akcija 
„Palīdzēsim 
dzīvniekiem!” 

 Klases audzinātāju 
seminārs – pieredzes 
apmaiņa „Tikumiskā 
audzināšana”  
(L.Obuhova, L.Grišina, 
G.Simbirkina, 
Ž.Martova) 

   

 Baltā nedēļa no 09.12. 
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  Marts  Aprīlis  Maijs  
 Konference „Labākie 

projektu darbi” 
 (5.-7.kl.) 

pēc plāna „Gudrinieki un 
gudrinieces” 

pēc plāna Klases audzinātāju 
atskaite 
-darbs ar vecākiem 
-ar skolēnu aktīvu 
 

 

 Konkurss „Anniņmuižas 
talanti-2020” 

pēc plāna   Mātes diena 
Gala-koncerts „ 
Mūsu māmiņām”, 
pasākumi pa klasēm 

 

 Masļeņica skolā, klasē    Pēdējais zvans 9.kl. 
                        12.kl. 

14.05. 
15.05. 

 Projektu, ZPD  
aizstāvēšana (2.posms) 

     


