nnu
ikuma
Vanaga
septembri

PIKC RVT
Limbažu teritoriālās struktūrvienības darba plāns
2018./2019. m. g.

N.p.k.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Darbības pamatvirzieni/
Atbildīgais
pasākumi
Laiks
1. Izglītības procesa plānošana un darbības rezultātu analīze

Struktūrvienības, bibliotēkas darba plāna
apstiprināšana
Interešu izglītības -sporta pulciņa darba plāna
izstrāde un apstiprināšana
Izstrādāt mācību procesa grafiku un mācību
procesa nodrošinājuma obligāto
dokumentāciju2018./2019.m.g..
Kabinetu un laboratoriju nodrošinājuma
sagatavošana mācību procesam un pieņemšana
Mācību gada noslēguma dokumentācijas
sakārtošana un atskaišu iesniegšana.
Struktūrvienības mājas lapas pilnveide un
informācijas aktualizācija.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Augusts

G. Hitraja

Augusts

D. Krūms

Augusts septembris,

A.Bediķe

Augusts
Jūlijs

M. Apine
A. Bediķe
D. Augusts
Grupu audzinātāji.

D. Augusts
A. Bediķe
L.Lāne
Mācību darba organizēšana un efektivitātes pārraudzība

Ugunsdrošības instruktāžas pasākumi 1. 4.kursu audzēkņiem
Uzsākt modulārās programmas ,,Kokapstrādes
iekārtu operators,, īstenošanu ieslodzījuma
vietā Valmieras cietums.
Datu ievade un aktualizēšana mācību sociālajā
tīklā Mykoob.Veikt skolotāju ierakstu pārbaud
ielektroniskajā žurnālā.( fiksē Mykoob žurnāla
piezīmes, žurnāla pārbaudes)
Struktūrvienības padomes sēdes
Skolotāju konsultācijas izglītojamiem:
1.Izstrādāt individuālā darba-konsultāciju
grafiku;
2.pārraudzīt konsultāciju norisi un uzskaiti
Mykoob sistēmā.
Izveidot iknedēļas stundu sarakstus
Organizēt un uzraudzīt izglītojamo ikmēneša
atestācijas.

Visu gadu

Septembris

A. Gaigals

Septembris

J. Daļeckis

Augusts septembris,
2018.gads
lx divos mēnešos
10.septembris

A. Bediķe

D. Augusts
A.Bediķe

Katra mēneša 28.
datumā
Katru ceturtdienu
Katra mēneša 28.
datumā

A.Bediķe
A.Bediķe
D. Augusts

2.8.
2.9.

2.10.

Veikt audzēkņu sekmju un stundu
apmeklējumu pārraudzību.
Praktisko mācību, mācību un kvalifikācijas
prakšu organizēšana, darba vidē balstītu
mācību īstenošana.

Katra mēneša 28.
datumā
Saskaņā ar
tehnikuma
mācību grafiku

Mācību priekšmetu programmu un tematisko
plānu aktualizēšana un pilnveide.

Visu gadu

Visu gadu
Turpināt sadarbību ar darba devējiem audzēkņu
kvalifikācijas un mācību prakšu darba vietu
nodrošināšanā.
Saskaņā ar
2.12. Eksāmenu sesijas organizēšana:
tehnikuma
Nodrošināt Valsts eksāmenu, semestra
mācību grafiku
eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu organizāciju atbilstoši normatīvo
aktu prasībām
lx divos mēnešos
2.13. Apvienotās metodiskās komisijas sēdes
2.11.

Grupu audzinātāji.
D.Augusts
A.Bediķe
Speciālo
priekšmetu
skolotāji
A. Bediķe
D.Augusts Speciālo
priekšmetu
skolotāji
D.Augusts
A. Bediķe

A.Bediķe

2.14.

Izstrādāt skolotāju metodisko komisijas
darba plānu. 2018./2019. m.g.

Septembris

A.Bediķe

2.15.

Sniegt metodisko palīdzību pedagogiem
mācību dokumentācijas noformēšana.

Visu gadu

A.Bediķe

2.16.

Plānot skolotāju tālākizglītību. Organizēt
pedagogu piedalīšanos IZM tālākizglītības
kursos un profesionālās pilnveides semināros.

Pēc RVT plāna un
pedagogu
vajadzībām.

D.Augusts

2.17.

Plānot mācību literatūras iegādi un materiāli
tehniskā nodrošinājuma pilnveidi.

Jūnijs- septembris

D.Augusts
A.Bediķe
G.Hitraja

3. Pārbaudes darbu satura izstrāde, norises organizēšana, pārraudzība un
audzēkņu sasniegumu analīze
3.1.
3.2.
3.4.
3.5.

3.6.

Veikt 1. un 2. semestra mācību darba
rezultātu apkopojumu.
Organizēt diagnosticējošos darbus 2.un
3.kursu audzēkņiem pirms C E
vispārizglītojošo mācību priekšmetos
Organizēt diagnosticējošos zināšanu
pārbaudes darbus 1 .kursu audzēkņiem. Veikt
iegūto rezultātu analīzi.
Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu
teorētiskās un praktiskās daļas izstrādes
koordinēšana
Centralizēto profesionālo un profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises dokumentu
un sagatavotības eksāmena nodrošinājuma
saskaņošana.

Decembris, Jūlijs

A.Bediķe

Marts, maijs

Priekšmetu
skolotāji

Septembris

Priekšmetu
skolotāji

Marts, aprīlis

A.Bediķe
Priekšmetu
skolotāji.

Maijs

A.Bediķe
Priekšmetu
skolotāji

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

4.1.
4.2.

A.Bediķe
Priekšmetu
skolotāji
D. Augusts
Jūlijs
A.Bediķe
Priekšmetu
skolotāji
A.Bediķe
Moduļu programmu pārbaudes darbu satura
Visu gadu
Priekšmetu
izstrāde
skolotāji
A.Bediķe
2O17./18.m.g. valsts pārbaudes darbu
Jūlijs
D.
Augusts
(vispārizglītojošie mācību priekšmeti)
Priekšmetu
rezultātu analīze.
skolotāji
A.Bediķe
Līdz aprīlim
Izstrādāt jaunu mācību programmu ,?Ēku
D.
Augusts
apsaimniekotāj s,,
4. Individuālā darba ar audzēkņiem plānošana, norises organizēšana,
pārraudzība un rezultātu analīze
Izmēģinājuma eksāmena organizēšana (pirms
kvalifikācijas eksāmeniem) 4.kursa
audzēkņiem.
Veikt centralizēto noslēguma eksāmenu un
CPKE rezultātu analīzi.

Jūnijs, decembris

Individuālais darbs ar audzēkņiem, kuriem ir
zems priekšzināšanu līmenis, nepietiekami
vērtējumi, neattaisnoti stundu kavējumi.
Piedalīties profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņu profesionālās meistarības konkursos

Visu gadu

4.3.

Audzēkņu/ sagatavošana un dalības
nodrošināšana profesionālās
meistarības konkursos, t.sk. EuroSkills
2018un SkillsLatvia 2019, Krēsls 2019.

4.4.

Audzēkņu ārvalstu prakses un pedagogu
pieredzes apmaiņas ārvalstīs organizēšana

4.5.

Izglītojamo iepazīstināšana ar PIKC
R V T iekšējās kārtības noteikumiem skolā un
dienesta viesnīcā, stipendiju piešķiršanas
kārtību, darba drošības instrukcijām u.c.
dokumentiem.
Organizēt sporta sacensības skola (skatīt
sporta interešu izglītības plānu
2018./2019.m.g.) un iespēju
robežās piedalīties ārpusskolas Limbažu
novadā sacensībās.
Organizēt izglītojamo izvietošanu dienesta
viesnīcā.

4.6.

4.7.
4.8.

Organizēt izglītojamo Vecāku sapulces

Periodiski
mācību
gada ietvaros
Periodiski
mācību
gada ietvaros,
(Saskaņā ar
norises
plāniem),
Periodiski
mācību
gada ietvaros
saskaņā ar
projektu
nodaļas darba
plānu
Septembris, pēc
nepieciešamības
visu gadu

Grupu audzinātāji
D. Augusts
Priekšmetu skolotāji
D. Augusts
Priekšmetu skolotāji

D. Augusts
A.Bediķe
Priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji

Visu gadu

D. Krūms

Septembris

M. Apine

3.septembris1 .kursam
7.marts

Grupu audzinātāji.

4.9.

2;3.kursam
D. Augusts
Paplašināt izglītojamo priekšstatus par
Oktobris
apgūstamo profesiju, organizējot tikšanos ar
darba devējiem, sociālajiem partneriem,
absolventiem.
5. Tehnikuma piedāvāto izglītības pakalpojumu popularizēšana, t.sk. sadarbībā ar
citām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm
D. Augusts
Speciālo
priekšmetu
skolotāji
D.Augusts

5.1.

Informācijas (atvērto durvju) dienu
organizēšana

5.2.

Profesionālās orientācijas pasākumi
Saskaņojot ar
vispārizglītojošo skolu 7.,8.,9.,12.klašu
mācību iestādēm
skolēniem
6. Pieaugušo izglītības sistēmas attīstība tehnikuma noteikto prioritāšu
Kontekstā

6.1.

SAM 8.4.1.projekta aktivitāšu īstenošana

6.2.

Arpusformālās izglītības ceļā iegūto
profesionālo kompetenču novērtēšana
kvalifikācijā „Automehāniķis,,

7.1.

,,112.diena,, .Tikšanās ar VUGD
darbiniekiem.
Zinību diena. Audzināšanas pasākums 3.
septembrī.
,,Baltie Ziemassvētki,,- Profesiju eglītes
Izglītojošās tikšanās ar NVA, uzņēmējiem
u.c. profesiju pārstāvjiem

7.2.
7.3.
7.4.

Aprīlis, maijs

Periodiski mācību
gada ietvaros
saskaņā ar
Tālākizglītības
nodaļas darba
plānu
Jūnijs

A.Bediķe
Speciālo
priekšmetu
skolotāji

Februāris

D.Augusts

A.Bediķe
Speciālo
priekšmetu
skolotāji
7. Audzināšanas, sociāli psiholoģiskās un karjeras izglītības darbību
plānošana, organizēšana

3. septembris

Grupu audzinātāji

Decembris
Saskaņā ar
karjeras
izglītošanas plānu
Aprīlis, maijs

Grupu audzinātāji
L.Surska
D.Sproģe
D.Augusts
D.Augusts
M.Apine

D.Augusts
Grupu audzinātāji
Grupu audzinātāji
A.Bediķe
Grupu audzinātāji
A.Bediķe

7.4.

Tradicionālā apkārtnes sakopšanas talka ,,Par
tīru sētu,,
8.Patriotisma un pilsoniskās izglītības veidošana
izglītojamajiem

8.1.

Tikšanas ar Zemessardzes darbiniekiem.

Novembris

8.2.

Vēstures erudīts 1. un 2.kursiem.ar devīzi ,,Es
mīlu Tevi Latvija"
Lāčplēša dienai un Latvijas Valsts
proklamēšanai veltīts patriotiskās
audzināšanas pasākums skolā
Kopā ar audzēkņiem piedalīšanās atceres
pasākumā Limbažu pilsētā un Lāpu gājienā

09.11.2018.

8.3.
8.4.

15.11.2018
11.11.2018.

Grupu audzinātāji
A.Bediķe

8.5.

8.6.

no Juras ielas kapiem, kur atdusas Lāčplēša
kara ordeņa kavalieri un Limbažu luterāņu
baznīcas dārzu - pieminekli Brīvības cīņās
kritušajiem
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
1949.gada 25.marta veltīta tikšanās ar
Limbažu novada politiski represēto pārstāvi
Astru Tomsoni
Barikāžu atceres diena

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Limbažu teritoriālās struktūrvienības vadītājs

2018.gada

. septembrī.

22.03.2019.

Grupu audzinātāji
A.Bediķe

Janvāris

A.Bedike

D.Augusts

