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Kuldīgas novada pašvaldības 
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Laidu pamatskolas metodiskās komisijas darba plāns 

 

2019./2020.m.g. 
 

Metodiskā darba prioritāte: 

 

Efektīvas mācību stundas organizēšana, pedagogu sadarbības organizēšana. 

 

 

Uzdevumi:  

 

1. Turpināt pilnveidot pedagogu sadarbības formas; 

2. Nodrošināt individualizācijas īstenošanu mācību procesā; 

3.   Veicināt skolēnu lasītprasmi, digitālo kompetenci. 

 

Sasniedzamais rezultāts:  

 

1. Pedagogi dalās pieredzē vismaz 2 reizes mācību gadā; 

2. Pedagogi vēro ne mazāk kā 2 mācību stundas gadā; 

3. Ne mazāk kā diviem pedagogiem sadarbojoties, veido vismaz vienu mācību 

stundu gadā; 

4. Dalība projektā „ Pumpurs”, konsultācijas; 

5. Organizēti lasīšanas konkursi 1 reizi semestrī, dalība lasīšanas veicināšanas 

konkursā Bērnu žūrija, dalība Ziemeļvalstu literatūras nedēļā; 

6. Organizēta mediju pratības nedēļa. 

 

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Laidu pamatskolas metodiskās komisijas darba plāns 

2019./2020.m.g. 

LAIKS TEMATS ATBILDĪGIE 

SEPTEMBRIS • Laidu pamatskolas MK plāna 

apspriešana un apstiprināšana 

2019/2020.m.g. 

• Mācību  un audzināšanas darba 

kalendāro plānu izvērtēšana un 

saskaņošana. 

• Iesaistīšanās ESF projektā 

„Pumpurs” 

• Mākslas mēnesis 

V.Lepse 

 

 

 

U.Birzniece 

 

E.Tisjaka 

 

G.Zemberga. 

OKTOBRIS  

• Darbs ar skolēniem,kam 

nepietiekami vērtējumi. 

• Karjeras mēnesis. 

• Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 

 

U.Birzniece 

 

S.Zemberga 

G.Zemberga 

NOVEMBRIS • Rakstu darbu kultūra pamatskolā. 

Konkurss „Glītākā pierakstu 

klade” 

• Novada diagnosticējošo darbu 

analīze 

M.Muižarāja 

 

 

U.Birzniece 

 

DECEMBRIS • Mācīšanās kvalitāte un skolēnu 

atbildība. 

• Bibliotekāra sadarbība ar 

skolēniem. Lasīšanas prasmju 

nozīme mācību procesā. 

• I.sem.apguves līmeņa analīze un 

turpmākā darbība. 

• Labdarības mēnesis. 

U.Birzniece 

 

A.Fabriciusa, V.Lepse 

 

 

U..Birzniece 

 

G.Zemberga 

JANVĀRIS • I.sem. pārbaudes darbu rezultāti un 

analīze. 

• Pedagogu dalīšanās pieredzē  

 

• Erudīcijas mēnesis 

• Skolēnu gatavošana novada 

olimpiādēm. 

Māc.pr.skolot. 

 

Māc.pr.skolot. 

 

U.Birzniece, K.Hartmane 

Māc priek.skolot. 

FEBRUĀRIS  

• Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem.(Piedalīšanās novada 

olimpiādēs, konkursos) 

• Valodu mēnesis. 

 

Māc.priek.skolot. 

 

 

M.Muižarāja,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” 

V.Lepse 

 

Māc.priek.skolot., U.Birzniece 

 

K.Hartmane 

G.Zemberga 



APRĪLIS • 4.klases gatavība pamatskolas 

posmam. 

• Pētniecisko darbu prezentācijas. 

• 6 gadīgo skolēnu un vecāku 

iepazīšanās ar Laidu pamatskolu. 

• Dabaszinību mēnesis. 

S.Zemberga 

 

Pētn.d.vadītāji - skolotāji 

 E. Tisjaka,S.Zemberga 

 

Ņ. Zemurbeja, V.Lepse. 

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. 

 

E.Tisjaka, U.Birzniece 

 

D.Šteinberga,V.Svažs 

JŪNIJS • 9.klases valsts eksāmenu analīze. 

• Skolotāju aktivitāšu izvērtējums. 

 

• Metodiskā darba izvertējums. 

U.Birzniece,māc.priekš.skolot. 

U.Birzniece, V.Lepse 

 

V.Lepse 

 

 

• Katru pirmdienu plkst.8.10 informatīvā apspriede 
 

 

Metodiskās komisijas vadītāja:................................./Vera Lepse/ 


