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LAIDU PAMATSKOLA
Apstiprinu .........................../E. Tisjaka/
Laidu pamatskolas direktore

Laidu pamatskolas metodiskās komisijas darba plāns
2017./2018.m.g.
Mērķis
Veicināt tādu skolēnu kompetenču attīstību un pilnveidi, kas veidotu viņus kā radošas,
intelektuālas, garīgi, emocionāli un fiziski attīstītas personības.
Uzdevumi
1. Atbilstoši skolēnu individuālajām spējām pielietot radošas un inovatīvas mācību
darba metodes un formas, integrējot novada mācību visos mācību priekšmetos;
2. Attīstīt skolēnu radošumu un uzņēmējspējas;
3. Nodrošināt diferenciācijas un individualizācijas īstenošanu ikdienas mācību
procesā;
4. Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālo kompetenci,nostiprināt medijpratību un
drošumspēju digitālajā vidē;
5. Attīstīt skolēnu spējas un talantu, īstenojot aktivitātes: dalība mācību priekšmetu
olimpiādēs, pētniecisko darbu konferencēs, izstādēs un konkursos;
6. Sekmēt skolēnu patriotismu, valstiskās identitātes apziņu un pilsonisko zināšanu,
prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, pagasta un valsts dzīvē;
7. Turpināt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, kopt skolas tradīcijas;
8. Skolā un tās apkārtnē veidot labvēlīgu, skolēniem draudzīgu, drošu un ekoloģiski
tīru vidi, attīstot pozitīvu savstarpējo saskarsmi un izpratni.
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Laidu pamatskolas MK plāna
apspriešana un apstiprināšana
2017./2018.m.g.
Mācību un audzināšanas darba
kalendāro plānu izvērtēšana un
saskaņošana.
Atbalsta pasākumu
nepieciešamības
izvērtēšana,individuālo pasākumu
plānu izstrāde skolēniem,kam
pag.māc.gadā māc.priekšmetos bija
nepietiekami vērtējumi.
Mākslas mēnesis
Gatavošanās pētniecisko darbu
rakstīšanai.Grupu sadalījums.
Darbs ar skolēniem,kam
nepietiekami vērtējumi.
Karjeras mēnesis.
Portāla uzdevumi.lv kursi
pedagogiem.
Rakstu darbu kultūra
pamatskolā.Konkurss „Glītākā
pierakstu klade”
Novada diagnosticējošo darbu
analīze.
Latvijas valsts mēnesis.
Mācīšanās kvalitāte un skolēnu
atbildība.
Bibliotekāra sadarbība ar
skolēniem. Lasīšanas prasmju
nozīme mācību procesā.Pasākums
„Lasīt ir stilīgi!”
I.sem.apguves līmeņa analīze un
turpmākā darbība.
Labdarības mēnesis.
I.sem. pārbaudes darbu rezultāti un
analīze.
Pedagogu dalīšanās pieredzē
„Metodisko ideju diena”
Erudīcijas mēnesis
Skolēnu gatavošana novada
olimpiādēm.
Pētniecisko darbu prezentācijas
skolā. Labāko darbu izvirzīšana
novadam.
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Darbs ar talantīgajiem
skolēniem.(Piedalīšanās novada
olimpiādēs,konkursos)
• Valodu mēnesis.
• 1.klases adaptācija skolā.
• Vecāku konsultatīvā diena.
(Meistardarbnīcas vecākiem)
• Mācīšanās kvalitāte un skolēna
atbildība.Nominācijas „Labākais
mācību priekšmetā”noteikšana.
• IKT tehnoloģiju mēnesis.
• Mācību priekšmetu olimpiādes un
skolēnu iniciatīva.
• 4.klases gatavība pamtskolas
posmam.
• Pētniecisko darbu rezultāti un
analīze.
• 6 gadīgo skolēnu un vecāku
iepazīšanās ar Laidu pamatskolu.
• Dabaszinību mēnesis.
• 9.klases gatavība valsts
eksāmeniem.
• Kompitenču pieeja mācību stundās
„Citāda stunda”
• Darbs ar talantīgajiem skolēniemizvērtējums.
• Nominācijas „Labākais
skolēns”noteikšana.
• Sporta un mūzikas mēnesis
• Mācību priekšmetu skolotāju
analīze.
• 9.klases valsts eksāmenu analīze.
• Skolotāju aktivitāšu izvērtējums.
•

Metodiskā darba izvertējums.
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