RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA
Sadarbības ar vecākiem darba plāns

Skolas mācību un audzināšanas darba uzdevumi:




Nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu pozitīvo dinamiku, ievērojot viņu individuālās spējas un vajadzības;
Sekmēt skolēnu, viņu ģimeņu un pedagogu izpratni par savstarpējo attiecību kultūras, veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības nozīmi
garīgās un fiziskās veselības nodrošināšanā;
Skolas prioritātes;

Sadarbības kalendārais plānojums
Laiks
Septembris

Forma/Saturs
Zinību dienas pasākums skolā “Sveiki, skola!”

Klašu grupa
1.-12.kl.

Atbildīgais
Skolas dome,
A.Bažanova,
1., 12.kl.audzēkņi

Zinību dienas klases stunda

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Ziņas par skolēnu un viņa ģimeni (skolas obligātās dokumentācijas
aizpildīšanai)

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Iepazīstināšana ar skolas IKN (paraksti skolēnu dienasgrāmatās).

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Iepazīstināšana ar kārtību, kādā tiek reģistrēti skolēnu kavējumi un notiek
skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts iestāžu informēšana par skolēnu
neattaisnotiem stundu kavējumiem. (paraksti skolēnu dienasgrāmatās).

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Informācija par fotografēšanu, filmēšanu un par personas datu un
informācijas par skolēnu ģimeni izmantošanu (paraksti skolēnu
dienasgrāmatās).

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Skolas vecāku sapulce “2020./2021.m.g. analīze un aktualitātes”: skolas
darbs (skolēnu un pedagogu sastāvs, resursi, problēmsituācijas un to

1.-4.kl.

A.Rožukaite-Ivanova

Skolas IKN pieejami arī skolas mājas lapā

Oktobris

risinājums, mācību un audzināšanas darbs, interešu izglītība, ārpusstundu
pasākumi).

5.-9.kl.

V.Zaļeska

10.-12.kl.

I.Baikova

Karjeras nedēļas pasākumu organizēšana

1.-12.kl.

N.Nikiforova

Informatīva vecāku sanāksme par valsts pārbaudes darbu norises kārtību un
iespēju iegūt pamata un vidējo izglītības dokumentus 2020./2021.m.g.

9., 12.kl.

V.Zaļeska

9.kl.

Klases audzinātājas

Valsts svētku koncerta apmeklēšana skolā

1.-12.kl.

A.Bažanova

Mācību un audzināšanas darba analīze 6.klasēs

6.kl.

V.Zaļeska

12.kl.

I.Baikova

1.-12.kl.

Direktora vietnieki,

(paraksti vecāku reģistrēšanās sarakstā)

(paraksti instruktāžā)
Mācību un audzināšanas darba analīze 9.klasēs.
Pārrunu organizēšana ar skolēnu vecākiem.
Novembris

Pārrunu organizēšana ar skolēnu vecākiem
Mācību un audzināšanas darba analīze 12.klasēs
Pārrunu organizēšana ar skolēnu vecākiem
Vecāku diena

Klases audzinātājas

Decembris

Klašu Ziemassvētku pasākumi skolā

Pēc kl.audz.

Klases audzinātājas

iniciatīvas
Vecāku atbalsts labdarības akcijā “Palīdzēsim vecajiem un vientuļajiem
cilvēkiem”

1.-12.kl.

N.Nikiforova

Vecāku atbalsts klašu telpu Ziemassvētku noformēšanā (eglītes)

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

Skolēnu dome

Baltās nedēļas noformēšanas palīdzība
Janvāris

Ziemassvētku koncerta apmeklēšana

A.Bažanova
Februāris

Projektu darbu noformēšana

1.-12.kl.

Klases audzinātājas
Konsultanti

Mācību un audzināšanas darba analīze 3.klasēs

1.-12.kl.

Klases audzinātājas

1.-12.kl.

Administrācija

Pārrunu organizēšana ar skolēnu vecākiem
Marts

Atvērto durvju nedēļa vecākiem u.c. interesentiem:



Sava bērna stundu un interešu izglītības nodarbību apmeklējums (pēc
individuālas saskaņošanas ar pedagogu);
Individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotajiem, klases
audzinātāju, skolas administrāciju un atbalsta personālu (vēlama
individuāla pieteikšanās elektroniski e-klasē);

Klases audzinātājas
Mācību priekšmetu
skolotāji



Aprīlis

Atbalsta personāls

Tikšanas ar nākamā mācību gada 1.klašu vecākiem “Iepazīšanās ar
skolu”

A.Rožukaite-Ivanova

Vecāku atbalsts projekta dienas norisē

1.-9.kl.

Klases audzinātājas

Mācību un audzināšanas darba analīze 1.klasēs

1.kl.

Klases audzinātājas

Pārrunu organizēšana ar skolēnu vecākiem
Maijs

Mātes dienai veltītas ģimeņu pēcpusdienas klasēs, koncerts un izstāde skolā

A.Rožukaite-Ivanova
1.-12.kl.

A.Bažanova
Interešu izgl.ped.
Klases audzinātājas

I. Informāciju par fakultatīvajām, interešu izglītības un pagarinātas dienas grupas nodarbībām sniedz:
1.1.
Atskaites koncerti skolā, pilsētas tauta namā;
1.2.
Iesniegumi;
1.3.
Dienasgrāmatā vai sekmju grāmatiņā;
1.4.
Pie informācijas stenda;
1.5.
Skolas mājas lapā;
II. Informāciju par individuālā darba (konsultāciju) stundām sniedz:
2.1.
Pie informācijas stenda;
2.2.
Dienasgrāmatās vai sekmju grāmatiņās;
III. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem sniedz:
3.1.
Pie informācijas stenda;

3.2.
Dienasgrāmatās vai sekmju grāmatiņās;
IV. Informāciju par skolas sasniegumiem, piedāvātajām sniedz:
4.1.
Atvērto durvju dienas 1.-4.kl.;
4.2.
Informācijas diena nākamā mācību gada 10.klasēm;
4.3.
Vecāku sapulcē;
4.4.
Skolas mājas lapā;
V. Informāciju par darba kvalitātes izvērtējumu sniedz:
5.1.
Pašvērtējuma ziņojums;
5.2.
Skolas attīstības plāns;
VI. Informāciju par izmantojamo mācību literatūru sniedz:
6.1.
Izdruka katra mācību gada noslēgumā;
6.2.
Saraksti pie informācijas stenda;
VII. Informāciju par pēcpārbaudījumiem un papildu mācību pasākumiem sniedz:
7.1.
Liecībā;
7.2.
Ierakstīta vēstule;
VIII. Informāciju par uzņemšanu sniedz:
8.1.
Pie informācijas stenda;
8.2.
Skolas mājas lapā;
IX. Kārtība, kādā vecāki var izteikt priekšlikumus
9. Priekšlikumus Skolas darba organizācijas uzlabošanai vecāki var izteikt pedagogiem atbalsta personālam un Skolas administrācijai.
10. Priekšlikumus var izteikt aptaujās, vēstulēs, iesniegumos.
11. Priekšlikumus var izteikt mutiski, rakstiski vai elektroniski.
12. Priekšlikumus iesnieguma formā jānoformē atbilstoši Iesniegumu likumam.

13. Komentārus par izglītojamā sasniegumiem un saņemto informāciju vecāki var pedagogiem, atbalsta personālam un Skolas
administrācijai mutiski individuālās sarunās, ierakstot skolēna dienasgrāmatās vai sekmju grāmatiņās vai elektroniski.
14. Pedagogiem atbilde jāsniedz Iesniegumu likumā paredzētajā kārtībā.
X. Kārtības un grozījumu pieņemšana
15. Kārtību izdod direktors.
16. Grozījumus var veikt direktors, ierosināt pedagoģiskā padome, Skolas padome, Vecāku padome.

