APSTIPRINĀTS
Ģimnāzijas direktore ____________I.Makarenko
Rīga,2019.gada 28.augusts
Rik.Nr.

PRIVĀTĀS RĪGAS TEHNOLINGVISTISKĀS ĢIMNĀZIJAS
MACĪBU , AUDZINĀŠANAS UN METODISKĀ DARBA PLĀNOJUMS 2019./2020.m.g.
Skolas mācību un audzināšanas darba mērķis ir audzināt vispusīgi attīstītus, atbildīgus Latvijas patriotus, kuriem piemīt tikumiskas un radošas personības
īpašības, kuri spēj patstāvīgi organizēt savu darbību un pilnveidot sevi, kuriem ir cieņpilna attieksme pret citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi.

Audzināšanas darba uzdevumi
1) Audzināt skolēnos patriotisku attieksmi pret Latviju, lojalitāti pret Satversmi, cieņu pret latviešu tautu, tās kultūrvēsturiskajām vērtībām un mantojumu;
2) Pievērst prioritāru uzmanību skolēnu garīgi tikumisko vērtību veidošanai mācību un klases stundās, kā arī ārpusstundu pasākumos;
3) Radīt skolēniem psiholoģisko komfortu mācību stundās un ārpusstundu darbā, saprātīgi apvienojot prasīgumu pret bērniem, kā arī nodrošinot viņiem
psihoemocionālu atbalstu un palīdzību mācību darbā šo prasību izpildes procesā;
4) Sekmēt savstarpējo attiecību kulturālustarp skolēniem klases stundās, izmantojot morāles normās balstītas sarunas, diskusijas un imitācijas spēles;
5) Radīt apstākļus, lai skolēni brīvprātīgi pievienotos krievu kultūras identitātei, sniegt metodisku un informatīvu palīdzību tās veidošanā;
6) Stiprināt sociāli emocionālā fona pozitīvo virzību klasē individuālās, grupas un kolektīvās klases audzinātāju pārrunās ar skolēniem par garīgi tikumiskiem
jautājumiem, kā arī veicot skolēnu uzvedības korekcijas;
7) Mācīt skolēniem cieņpilnas un konstruktīvas saskarsmes metodes un veidus, kā arī efektīvu sadarbību izvirzīto mērķu sasniegšanai;
8) Veicināt skolēnu karjeras izvēli, izpildot sociāli un profesionāli orientētus radošus darbus un uzdevumus, kā arī tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem;
9) Sekmēt skolēnu radošo domāšanu un patstāvību mācību procesā, veicināt vēlmi pašizglītoties, apgūstot patstāvīgā mācību un radošā darba metodes un
tehnoloģijas;
10) Audzināt skolēnos cieņu pret ģimenes, nacionālajām un valsts tradīcijām, mācīt kulturālu uzvedību sabiedrībā, starpkultūru dialogu un sadarbību;
11) Mācīt morāla rakstura brīvības, demokrātijas un solidaritātes izpratni sabiedriskajās attiecībās;
12) Audzināt saudzīgu attieksmi pret dzīves vidi, materiālajām vērtībām un dabas resursiem.

Skolas darba iekšējā kontrole
1.
2.
3.
4.

Administrācijas sanāksmes: pēc nepieciešamības.
Mācību un klases stundu, kā arī audzināšanas pasākumu apmeklējums un analīze: 09.09.2019. līdz 11.05.2020.
Iepriekšēja kontrole: skolēnu atestācijas, sekmju rezultātu, kavējumu un to iemeslu analīze katra mēneša beigās.
Skolēnu personīgo lietu, dienasgrāmatu, klases žurnālu, darba režīma un drošības tehnikas noteikumu ievērošanas pārbaude: katru mēnesi

Skolas metodiskā darba tēma 2019./2020. mācību gadam
“Metodisko noteikumu sagatavošana pārejai uz kompetenču veidošanu, mācīšanu latviešu valodā un krievu kultūras identitātes saglabāšanu skolēniem”.

28.08.2019.
Skolas pedagoģiskā sēde
Par skolas darba rezultātu
analīzi un 2019./2020.m.g.

02.09.2019.

03.09.2019.

*Zinību diena- Svinīga līnija *Drošības nedēļa.
11.00 aktu zālē (O.Kiseļova)
*Adaptācijas periods
*Klases stundas (Kl.audzinātāji)
*Adaptācijas periods

09.09.2019.
*Adaptācijas periods
Stundu apmeklēšana (8.,10.kl.)

10.09.2019.
*Adaptācijas periods
Stundu apmeklēšana
(8kl.,10.kl.)

29.08.2019.

Metodiskā diena
Metodiskā diena
*MK sēdes par skolas

galvēnās prioritātes.
(I.Makarenko, O.Kiseļova)

darba rezultātu analīzi un
zinātniski metodiskā darba
plānošanu
2019./2020.
mācību gadam.

04.09.2019.

05.09.2019.

*Drošības nedēļa.
*Adaptācijas periods

11.09.2019.
*Adaptācijas periods
Stundu apmeklēšana
(8kl.,10.kl.)

30.08.2019.

*Drošības nedēļa.
*Adaptācijas periods

12.09.2019.
*Adaptācijas periods
Stundu apmeklēšana
(8kl.,10.kl.)

06.09.2019.
*Drošības nedēļa.
*Starptautiskā
rakstpratības diena.
Rakstpratības stunda.
*Adaptācijas periods

13.09.2019.
*Adaptācijas periods
Stundu apmeklēšana
(8kl.,10.kl.)

16.09.2019.

17.09.2019.
* Dokumentāciju
pārbaude(plāni,
kontroldarbu grafiki,
instruktāži)

23.09.2019.

24.09.2019.

*Eiropas sporta nedēļa

*Eiropas sporta nedēļa

30.09.2019.

01.10.2019.

18.09.2019.
*Skolas skolēnu
pašpārvaldes sēde.

25.09.2019.
*Eiropas sporta nedēļa
*Skolas vecāku sapulce.

02.10.2019.

19.09.2019.

20.09.2019.

*Baltu vienības diena
(tematiskas klases stundas)

26.09.2019.
*Eiropas sporta nedēļa
(sacensības florbolā)
*Eiropas valodu diena.
Radošas stundas.

03.10.2019.

27.09.2019.
*Mācību tematiskā
ekskursija Jaunpils pili.
(“Latvijas skolas soma”)

04.10.2019.
*Starptautiskā skolotājau
dienas svētki) (12.a,b kl.)
*Pašpārvaldības diena.

07.10.2019.

07.10.2019.

09.10.2019.

10.10.2019.

11.10.2019.

*Skolas padomes sēde

14.10.2019.
*Karjeras nedēļa “Nākotnes
profesijas’’
*Dalība pilsētas tematiskajos
pasākumos.
*Tematiskās klases stundas
*e-žurnālu pārbaude

15.10.2019.

16.10.2019.

17.10.2019.

*Karjeras
nedēļa“Nākotnes
profesijas’’
*Dalība pilsētas
tematiskajos pasākumos.
*Tematiskās klases
stundas
*10.-11.kl. skolas
olimpiāde angļu valodā

*Karjeras nedēļa“Nākotnes
profesijas’’
*Tikšanās ar „Egoperfektus”
parstāvjiem „Izglītība
ārzemēs”.
*Dalība pilsētas tematiskajos
pasākumos.
*Tematiskās klases stundas
*e-žurnālu pārbaude

*Karjeras
nedēļa“Nākotnes
profesijas’’
*Dalība pilsētas
tematiskajos pasākumos.
*Tematiskās klases
stundas „Mūsu absolventi
augstskolās Latvijā”.

18.10.2019.
*Jauno Ģimnāzistu
diena.

*e-žurnālu pārbaude

21.10.2019.
*Sanāksme pie dir. vietnieka
(par stundu
hospitēšanu,dokumentācijas
pārbaudīšanu).

Rudens brīvdienas
28.10.2019.

22.10.2019.
Rudens brīvdienas

29.10.2019.

23.10.2019.
Rudens brīvdienas

30.10.2019.

*9.,12. kl. skolēnu
instruēšana par VPD

11.11.2019.
Lāčplēša diena
*Latviešu valodas nedēļa
“Latvija- mans lepnums”.
*Svinīga līnija, nedēļas
atklāšana.
*Tematiskās mācību stundas
Latvijās vēsturē, latviešu valodā,
soc. zinības.
*Atklatās stundas latviešu valodā
un literatūra.

12.11.2019.
*Latviešu valodas
nedēļa
“Latvija- mans
lepnums”.
*Tematiskās mācību
stundas latviešu valodā.
*Skolas zīmēšanas
konkurs “Latvija- mans
lepnums”.
(Skolas noformējums)
*Atklatās stundas
latviešu valodā un
literatūra.

24.10.2019.
Rudens brīvdienas

31.10.2019.

25.10.2019.
Rudens brīvdienas

01.11.2019.

*Angļu valodā runājošo
valstu kultūra un tradicījas
(Helovins), atklātās
stundas angļu valodā.

13.11.2019.
*Latviešu valodas nedēļa
“Latvija- mans lepnums”.
*Mācības ekskursija Brāļu
kapos.
*Tematiskās mācību stundas
Latvijās vēsturē, latviešu
valodā.
*Atklatās stundas latviešu
valodā un literatūra.

14.11.2019.
*Latviešu valodas nedēļa
“Latvija- mans
lepnums”.
*Latvijas sportistiem
veltītas sporta sacensības
starp Dubnovu skolu un
RTLĢ.

15.11.2019.
*Latviešu valodas
nedēļa
“Latvija- mans
lepnums”.
*Svinīga
sanāksme,veltīta LR
proklamēšanas dienai.
*City Quest „Vai tu
pazini Rīgu?”
*Dalība pilsētas svetku
pasākumos (festivāls
„Staro,Rīga!”)

18.11.2019.

19.11.2019.

20.11.2019.

21.11.2017.

22.11.2019.

*9 un 12.kl.vecāku
sapulce.Instruēšana par
VPD.

05.12.2019.
*Tikšanās ar Valsts
policijas inspektoru.
*”Bērnu tiesības un
pienākumi.”

09.12.2019.

10.12.2019.

11.12.2019.

12.12.2019.

13.12.2019.

*Radošo darbu (8.9.kl.)izstāde
“Ziemassvētkus gaidot”.

20.12.2019.
*Ziemassvētku tikšanās
un Jaunā gada svētki
(klases stundas,
instruktāžas pirms
Ziemas brīvlaikā).

23.12.2019.
*Pedagogiskā padome par
mācību un audzināšanas darba
rezultātu analīzi.

24.12.2019.
*Ziemas brīvlaiks.

25.12.2019.
*Ziemas brīvlaiks.

26.12.2019.
*Ziemas brīvlaiks.

27.12.2019.
*Metodiskā diena.

13.01.2020.
*Skolas pašpārvaldes sēde.

20.01.2020.

14.01.2020.

15.01.2020.

* 9.,12.kl. vecāku
sapulce
(par CE).

21.01.2020.

22.01.2020.

23.01.2020.
*Krievu kultūras diena.
Teātra apmeklēšana.

04.02.2020.

17.01.2020.
*Skolas padomes sēde.

*Matemātikas diena
(Skolas matemātikas
olimpiāde10.-12.kl.)
*Barikāžu aizstāvju atceres
diena.
Tematiskās macību stundas
vēsturē, kl.stundas.

03.02.2020.

16.01.2020.

05.02.2020.

06.02.2020.

24.01.2020.
*Krievu kultūras diena.
Teātra apmeklēšana.

07.02.2020.

*Biznesa skolu ekonomiskā
spēle “Bizness 24h.” (10.12.kl.)

10.02.2020.
*Angļu un vācu valodas nedēļa
Atklātas stundas.

17.02.2020.
*Tikšanas ar vecākiem, dažādu
profesiju pārstāvjiem.

11.02.2020.

12.02.2020.

*Angļu un vācu valodas
*Angļu un vācu valodas
nedēļa
nedēļa
Viktorina „Angļu valoda Konkursi,prezentācijas
pasaulē”
*Ēnu diena.

18.02.2020.

19.02.2020.

13.02.2020.

14.02.2020.

*Angļu un vācu valodas
nedēļa
Sienas avīžu konkurs.

*Angļu un vācu valodas
nedēļa
*Svēta Valentīna diena.
Noskaņojuma krāsa-rozā.

20.02.2020.

21.02.2020.
*Apaļajs galds ar
absolventiem, dažādu
zinātņu nozaru
speciālistiem.

28.02.2020.
*Izglitības izstāde “Skola
2020”

02.03.2020.

03.03.2020.

04.03.2020.

05.03.2020.

06.03.2020.

*Skolas akreditācija

*Skolas akreditācija

*Skolas akreditācija

*Skolas akreditācija

*Skolas akreditācija

09.03.2020.

10.03.2020.

11.03.2020.

12.03.2020.

13.03.2020.

*Starptautiskā sieviešu diena

*Pedagoģiskā padome
par zinātniski metodiskā
darba pamatvirzienu
plānošanu.

30.03.2020.

31.03.2020.

01.04.2020.

02.04.2020.

03.04.2020.

*Uzņēmumu atvērto durvju diena

*Uzņēmumu atvērto
durvju diena

*Uzņēmumu atvērto durvju
diena

*Uzņēmumu atvērto
durvju diena

*Uzņēmumu atvērto
durvju diena

06.04.2020.

07.04.2020.

08.04.2020.

09.04.2020.

10.04.2020.

*Lieldienu pasākumi
Klases stundas “Lieldienas”

*Lieldienu pasākumi
Klases stundas
“Lieldienas”

*Gaišās Lieldienas

*Lieldienu pasākumi
Klases stundas “Lieldienas”

*Lieldienu pasākumi
Klases stundas
“Lieldienas”

20.04.2020.
*Dabaszinātnes un matemātikas
nedeļa
Atklātās stundas, viktorīna (11.12.kl.)

27.04.2020.

21.04.2020.
*Dabaszinātnes un
matemātikas nedeļa
Atklātās stundas,
viktorīna (8.-10.kl.)

28.04.2020.

22.04.2020.
*Dabaszinātnes un
matemātikas nedeļa
Atklātās stundas

29.04.2020.

23.04.2020.

24.04.2020.

*Dabaszinātnes un
matemātikas nedeļa
Atklātās stundas

*Dabaszinātnes un
matemātikas nedeļa
Atklātās stundas

30.04.2020.

01.05.2020.
*Darba svētki

04.05.2020.
*LR Proklamēšanas diena.

05.05.2020.
*Skolēnu pašpadomes
sēde.

07.05.2020.
*Skolas pārvaldes sēde.

08.05.2020.
* Eiropas diena
Tematiskās klases stundas
*Nacisma sagrāves diena
un Otrā pasaules kara
upuru piemiņas diena
Svinīgie atceres pasākumi
(vēstures tematiskās
stundas).

15.05.2020.
*Pēdējais zvans 9. un
12.klases. “Atvadas no
skolas”
*Pedsēde, veltīta
akreditācijas rezutātu
apspriešanai.

22.05.2020.
*Dalība projektā “Latvijas
skolas soma”.

28.05.2020.
*Macību programmas
izpilde, gada rezultātu
noformēšana

29.05.2020.
*Mācību literatūras
saraksta korekcija un
apstiprināšana jaunajam
2020./2021.mācību
gadam.

12.06.2020.
*Sertifikāti 9

13.06.2020.
* 12.klases izlaidums
Izlaiduma svētki

26.06.2020.
*Sertifikāti 12

