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Rīgas Anniņmuižas vidusskolas pasākumu plāns 

2022./2023. m. g. – OKTOBRIS 

Rīgas Anniņmuižas vidusskolas darba plāns skolēnu rudens brīvlaikā 
 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SEST 

DIENA 

SVĒT 

DIENA 

24 25 26 27 28 29 30 

Skolēnu rudens brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  

1)Mācību priekšmetu skolotāji 

salīdzina mācību priekšmeta 

tematiskajā plānā paredzēto ar 

realizēto un veic korekcijas 

plānojumā.  

2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums. 

 

EDURIO aptauja  
 

Projekta “PuMPuRS” 

konsultācijas skolēniem 

 

 

23.10.2022. - 24.10.2022. 
Skolotāju pieredzes apmaiņas 

brauciens 

 uz Tallinas Kesklinas ģimnāziju 

"Digitalo prasmju attīstīšana 

skolēniem mācību stundās" 

Atb. J,Rjazanceva  
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sistemātiskums. 

 

EDURIO aptauja  
 

Projekta “PuMPuRS” 

konsultācijas skolēniem  

 

10.00 

Darba drošības 

instruktāža  
238. kab. Atb.L.Kiukucāne 

 
 

11.00 

Direktores padome 
203. kab. Atb. T.Pulle 

  

Skolēnu rudens brīvdienas 
 

*Pedagogu metodiskais darbs  

1)Mācību priekšmetu skolotāji 

salīdzina mācību priekšmeta 

tematiskajā plānā paredzēto ar 

realizēto un veic korekcijas 

plānojumā.  

2)E-klases žurnāla aizpildes 

sistemātiskums. 
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Projekta “PuMPuRS” 

konsultācijas skolēniem  
 

 

10.00 – 14.00 

Metodiskā atbalsta 

pasākums skolotājiem  

 
Seminārs visiem skolotājiem  

“Efektīvā mācību stunda 

Humānajā pedagoģijā ”. 

Lektore V.Voiciša 
 

Atb. I.Pogrebņaka 

238.kab. 
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Projekta “PuMPuRS” 

konsultācijas skolēniem  
 

 

10.00  

Metodiskās padome sēde 
Atb. I.Buivida 

 

 

11.00 

Jomu koordinatoru 

sanāksme 
Atb. I.Buivida 
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* Iespējami papildinājumi un izmaiņas pasākumu plānā un datumos 

 

Skolotāju darbs grupās.  Savstarpējā sadarbība skolotāju individuālam atbalstam kompetenču pieejas īstenošanai.  
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Individuālās pārrunas ar skolotājiem, specialistiem, direktora vietniekiem (pēc atsevišķa grafika). 
 

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

