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Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pasākumu plāns 

2022./2023. m. g. – DECEMBRIS / JANVĀRIS  

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas darba plāns skolēnu ziemas brīvlaikā līdz 6. janvārim 
 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SEST 

DIENA 

SVĒT 

DIENA 

26 27 28 29 30 31 1  
 

 

 

 

 

Otrie Ziemassvētki 

 

 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  
1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 
atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

 
10.00 

ESF projekta „Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

(Nr.8.3.4.0/16/I/001)  

PuMPuRS 

dokumentācijas pārbaude  

 

Atb. A.Rožukaite-Ivanova, 

N.Nikiforova, M.Aleksandrova, 

T.Guļajeva, I.Kudrjavceva, 

G.Taraņina 

  

Skolēnu ziemas  brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  
1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 
atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

 

09.00  

Jomu koordinatoru 

sanāksme 
Atb. I.Buivida 

 

 

10.00 

Skolotāju darbs grupās 
Tēma: 

 ”Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolas 2020. - 2023.g. 

Attīstības plāna izvērtējums”   
 

 

 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  
1) Mācību priekšmetu skolotāji 

salīdzina mācību priekšmeta 
tematiskajā plānā paredzēto ar 

realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 
standartam.  

2)E-klases žurnāla aizpildes 
sistemātiskums, visu novadīto stundu 

atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

09.00 

Pedagoģiskās padomes 

sēde (PPS) 

“Mācību sasniegumu 

analīze” 
Atb. administrācija 

 

10.00 

Adaptācijas rezultāti 

5.klasēs  
 

Atb. Skolas  atbalsta personāla 

speciālisti, 1. un  5. klašu 

audzinātāji, 5.klašu mācību 

priekšmetu skolotāji 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  
1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 
atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

 

 

 

Vecgada 

Vakars 
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Skolēnu ziemas  brīvdienas 

 
*Pedagogu metodiskais darbs  

1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 

atspoguļojums. 
3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 
 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  
1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 

paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 
plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  

2)E-klases žurnāla aizpildes 
sistemātiskums, visu novadīto stundu 

atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

 

 

09.00 

Darba grupu darbības  

analīze  

Tēma: 

 ”Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolas 2020. - 2023.g. 

Attīstības plāna izvērtējums”   

 

 (priekšlikumi  jānodod  

līdz plkst.13.00) 
 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 

 
*Pedagogu metodiskais darbs  

1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 

atspoguļojums. 
3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 

09.00 

Metodisko grupu 

sanāksmes 
 

Valodu jomas skolotāji 

Sociālās un pilsoniskās jomas 

skolotāji 

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā un 

tehnoloģiju jomas skolotāji 

Dabaszinātņu jomas skolotāji 

Matemātikas jomas skolotāji 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes jomas skolotāji 

Sākumskolas jomas skolotāji 

 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 

 
*Pedagogu metodiskais darbs  

1) Mācību priekšmetu skolotāji 

salīdzina mācību priekšmeta 
tematiskajā plānā paredzēto ar 

realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 
standartam.  

2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 
atspoguļojums. 

3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  
 

 

10.00 

Skolotāju darbs grupās 
Tēma:  

”Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolas   

2024. - 2027.g. jaunā 

Attīstības plāna izstrāde”   
 

Skolēnu ziemas  brīvdienas 

 
*Pedagogu metodiskais darbs  

1) Mācību priekšmetu skolotāji salīdzina 

mācību priekšmeta tematiskajā plānā 
paredzēto ar realizēto un veic korekcijas 

plānojumā, atbilstoši jaunam mācību 

standartam.  
2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums, visu novadīto stundu 

atspoguļojums. 
3) Tematisko plānojumu pārbaude un 

korekcija.  

 
 

  

 

Skolotāju darbs grupās.  Savstarpējā sadarbība skolotāju individuālam atbalstam kompetenču pieejas īstenošanai.  

Individuālās pārrunas ar skolotājiem, specialistiem, direktora vietniekiem (pēc atsevišķa grafika). 
 

* Iespējami papildinājumi un izmaiņas pasākumu plānā un datumos 

 

Papildinājumus, precizējumus un izmaiņas skolas plānā varat sūtīt E-klases žurnālā vai uz e-pasta adresi arozukaite@edu.riga.lv 

 

 

Sagatavoja skolas direktores vietniece A.Rožukaite-Ivanova 
 

mailto:arozukaite@edu.riga.lv
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