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Laidu pamatskolas metodiskās komisijas darba plāns 

 

2018./2019.m.g. 

 

Metodiskā darba prioritāte: 

 

Efektīvas mācību stundas organizēšana, pedagogu sadarbības 

organizēšana 
 

 

Uzdevumi: 

  

1. Atbilstoši skolēnu individuālajām spējām pielietot daudzveidīgas mācību darba 

metodes, integrējot novada mācību visos mācību priekšmetos;  

2. Nodrošināt individualizācijas īstenošanu mācību procesā; 

3.   Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālo kompetenci; 

 4.   Attīstīt skolēnu spējas un talantu, īstenojot aktivitātes: dalība mācību priekšmetu       

olimpiādēs,  pētniecisko darbu konferencēs, izstādēs un konkursos; 

5.   Pilnveidot pedagogu sadarbību. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

 

1. Pedagogi vērojuši ne mazāk kā 2 mācību stundas gadā; 

2. Dalība projektā „ Pumpurs”, konsultācijas; 

3. Organizēti lasīšanas konkursi 1 reizi semestrī un pasaku pēcpusdiena; 

4. Pedagogu apspriedes pirmdienās plkst.8.10; 

5. Pedagogu dalīšanās pieredzē 2 reizes mācību gadā.  
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Laidu pamatskolas metodiskās komisijas darba plāns 

2018./2019.m.g. 2.pusgads 

LAIKS TEMATS ATBILDĪGIE 

JANVĀRIS • I.sem. pārbaudes darbu rezultāti un 

analīze. 

• Pedagogu dalīšanās pieredzē  

 

• Erudīcijas mēnesis 

•  Piedalīšanās novada olimpiādēs un 

konkursos. 

Māc.pr.skolot. 

 

Māc.pr.skolot. 

 

U.Birzniece, K.Hartmane 

 

Māc priek.skolot. 

FEBRUĀRIS • Piedalīšanās novada olimpiādēs, 

konkursos. 

• Valodu mēnesis. 

Māc.priek.skolot. 

 

A.Botsmane,A.I.Fabriciusa,E.Tisjaka 

MARTS • 1.klases adaptācija skolā. 

• Mācīšanās kvalitāte un skolēna 

atbildība 

• .Nominācijas „Labākais mācību 

priekšmetā”noteikšana. 

• IKT tehnoloģiju mēnesis.  

• Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 

S.Zemberga 

U.Birzniece 

 

Māc.priek.skolot. 

 

K.Hartmane 

G.Zemberga 

APRĪLIS • Mācību priekšmetu olimpiādes un 

skolēnu iniciatīva. 

• 4.klases gatavība pamatskolas 

posmam. 

• Pētniecisko darbu prezentācijas. 

• 6 gadīgo skolēnu un vecāku 

iepazīšanās ar Laidu pamatskolu. 

• Dabaszinību mēnesis. 

Māc.pr.skolot. 

 

V.Lepse 

 

Pētn.d.skolot. 

 E. Tisjaka,V.Lepse 

 

Ņ. Zemurbeja,G.Zemberga 

MAIJS • 9.klases gatavība valsts 

eksāmeniem. 

• Kompetenču pieeja mācību stundās 

„Citāda stunda” 

• Darbs ar talantīgajiem skolēniem-

izvērtējums. 

• Nominācijas „Labākais 

skolēns”noteikšana. 

• Sporta un mūzikas mēnesis 

U.Birzniece,Māc.priekš.skolot. 

 

U.Birzniece,Māc.priekš.skolot. 

 

U.Birzniece,māc.priekš.skolot. 

 

 

 

D.Šteinberga,V.Svažs 

JŪNIJS • 9.klases valsts eksāmenu analīze. 

• Skolotāju aktivitāšu izvērtējums. 

 

• Metodiskā darba izvertējums. 

U.Birzniece,māc.priekš.skolot. 

U.Birzniece,māc.priekš.skolot., 

A.Botsmane 

 

A.Botsmane 

 

Metodiskās komisijas vadītāja:/Aija Botsmane/ 

 


