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PIKC RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības darba plāns
2016./2017. m. g.
Struktūrvienības metodiskā tēma:
Izglītojamo motivācija mācību un profesionālajam darbam
Mēnesis

Augusts

Septembris

Oktobris

Mācību darbs

Darbinieku
sanāksmes
(Mēneša 4.
trešdienā)

Metodikas darbs ( ar visu pedagogu
kolektīvu.)

2015./2016.m.g.
rezultātu analīze
(centralizēto un
kvalifikācijas
eksāmenu analīze).
Galvenie uzdevumi un
darbības virzieni
2016./2017. m.g.
Komplektācijas
rezultātu analīze.
Pedagoģiskā sēde Rīgā
30.08.

Struktūrvienības darba
plāns un iekšējās
kontroles organizācija.
Mācību telpu gatavība
jaunajam mācību gadam.
Saimnieciskie jautājumi.
RVT informācija

Struktūrvienības metodiskā tēma:
,,Izglītojamo motivācija mācību un
profesionālajam darbam ,,
Pedagoģiskā kolektīva sasniegumi 2015./2016.
m.g. un perspektīvie uzdevumi profesionālās
izglītības programmu kvalitatīvai īstenošanai
2016./2017. m. g.
Mācību grafiks 2016./2017.m.g.

Vienotu prasību un
sistēmas nostiprināšana
darba organizēšanā.
Neattaisnotie kavējumi
to ietekme uz mācību
darba rezultātiemdarbs ar priekšmetu
skolotājiem kavējumu
mazināšanai.

Ieteikumi mācību r darba
uzlabošanai 2016./2017.
m.g.
Gatavība apkures
sezonai.
RVT informācija

Izglītojamo sekmju
vērtējums.
Diagnosticējošie darbi
pirmo kursu
izglītojamajiem.

Diagnosticējošo darbu
rezultāti, to analīze un
informācija audzēkņu
vecākiem (sekmju lapas).
Dienesta viesnīcas
darbības analīze.
Iesāktais darbs pie N/V
novēršanas par

Skolotāju individuālā darba ( konsultāciju)
grafika izstrāde un apstiprināšana
2016./2017.m.g.
Skolotāju vadīto mācību stundu vērošanas
grafika izstrāde saskaņošana 2016./2017.m.g.
Diagnosticējošie darbi
1. kursam fizikā, ķīmijā, matemātikā. latviešu
valodā.
Bibliotēkas – lasītavas darba plānu izstrādāšana
apstiprināšana.
Mācību priekšmetu programmu analīze un
aktualizācija.
Struktūrvienības, rajona un valsts olimpiāžu
grafiks gadam.
Sporta pasākumu grafiks gadam.
Diagnosticējošo darbu rezultātu analīze
Ierakstu kvalitāte un savlaicīgums e-žurnālā
„Mykoob”.

Grupu audz.darba un
audzināšanas stundu
tematiskais plāns
Audzināšanas darba pamatvirzieni.
Grupu audzinātāju pienākumi.
Informācija, kā rīkoties dažādās
situācijās, kas saistītas ar
pasākumiem grupās, skolā, ārpus
skolas, saskarsmē ar
izglītojamajiem un viņu vecākiem.
LR Izglītības likums. Profesionālās
izglītības likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums.
Limbažu pilsētas iekšējās kārtības
saistošie noteikumi.
ANO Bērnu tiesību konvencija.
Izglītojamo instruktāžu DA un UD
organizēšana.
Iekšējās kārtības noteikumu, ceļu
satiksmes noteikumu instruktāžas.
Izglītojamo pienākumi un tiesības.
Skolotāja un vecāku savstarpējās
sazināšanās iespējas.

Pirmā palīdzība jeb kā rīkoties
neparedzētos gadījumos.
Saskarsmes kultūra. Prasmes
saprasties ar skolotājiem, skolas
biedriem, sabiedrību, valstī.
Uzvedības kultūra.
Tālākizglītības un profesijas
pilnveides iespējas. Aptaujas.

Ārpusstundu pasākumi
Reklāmas un informatīvie pasākumi
PIKC RVT piedāvāto programmu
popularizēšanai.
Limbažu novada pedagogu
konforence. 25.08.

Pirmā skolas diena – Zinību diena.
Adaptācijas dienas
Sporta diena.
Izstāde:” Grāmatas, kas palīdz tev
mācīties.
Izstāde skolas lasītavā ”Dzejas
dienas,,.
Baltu vienības diena.
Dienesta viesnīcas sapulce.
Mājas lapas aktualizēšana.
Skolotāju diena. Pasākums 1. kursam
„Pirmais pirmajam!”.
Pasākumu cikls „Iepazīstam savu
Latviju,,
Tikšanās ar sociālajiem partneriem –
darba devējiem „Darba iespējas
Latvijā”.
Sporta pulciņš.

iepriekšējo mācību gadu.
Kopīgs darbs pie
neattaisnoto kavējumu
samazināšanas
RVT informācija

Tradicionālā aptauja izglītojamajiem – „Kāpēc
es ieteiktu draugam mācīties PIKC RVT
Limbažu struktūrvienībā?”.

Vecāku diena (Vecāku sapulce
1.kursam)

Praktisko mācību un
speciālo priekšmetu
apguve grupās.

Valsts svētku svinīgais
pasākums.
Struktūrvienības gatavība
ziemai.
Prakses dokumentācijas
analīze.
RVT informācija

Mācību satura tematiskais plānojums, ievērojot
starppriekšmetu saikni.
Pieredzes apmaiņa .Skolotāju profesionālā
pilnveide un tālākizglītība .

Pilsoniskā audzināšana,
vērtībizpratne.
Izglītojamo fiziskā, tikumiskā,
pilsoniskā audzināšana. Ko nozīmē
būt savas valsts pilsonim?
Profesionālās karjeras
plānošana. Pašizpēte.
Izglītojamo morālās, gribas
īpašības, temperaments, psihisko
procesu īpašības.
Ētisko un estētisko vērtību
izpratne.

1.semestra darba
izvērtējums.
Sasniegumu un
problēmu noteikšana
un pamatošana, cēloņu
izskaidrošana, atklājot
būtiskākos mācību
procesu ietekmējošos
faktorus

Izglītojamo kvalifikācijas
prakšu vērtējums.
Gatavošanās
Ziemassvētku koncertam
un eglītei.
Izglītojamo sasniegumu
analīze 1. semestrī.
RVT informācija

Pirmā semestra noslēguma pārbaudes darbu
veikšana grupās.
Atklātās mācību stundas.
Skolotāju iepazīstināšana ar Valsts pārbaudes
darbu norises kārtību un datumiem.
..

Izglītojamo attīstības vispārīgais
līmenis (sekmes, uzvedība,
attieksmes, intereses).
Profesionālās karjeras
plānošanas nodarbības. Pašizpēte.
Ārpusstundu pasākumi.
Svētki un tradīcijas.
Vecāku diena (Izlaidumu grupu
vecāku sapulce).

Lasītavā izstāde„ Ziemassvētku
noskaņa”. ( Latvijas un pasaules
svētku tradīcijas)
Adventes laiks skolā
Ziemassvētku pasts.
Sporta pulciņš.
Tradicionālais konkurss ,, Profesiju
Egle,,
Ziemassvētku brīvlaiks.

Darbs ar
izglītojamajiem,
kuriem nav vērtējums
kādā no mācību
priekšmetiem par
pirmo pusgadu.

Skolotāju darba
pašanalīze.
Profesionālās orientācijas
darbs – Pienākumu
sadale.
RVT informācija

Pirmajā semestrī sasniegtā mācību līmeņa
izvērtējums, pārbaudes darbu rezultātu analīze.
Vispārīgs grupu raksturojums konkrētajos
mācību priekšmetos.
Mācību stundu savstarpējā novērošana.
Pedagogu profesionālā pilnveide un tālāk
izglītošanās.

Audzināšanas stundu saturs un
metodika, darba pilnveidošanas
iespējas skolā.
PIKC RVT iekšējās kārtības, darba
drošības un ugunsdrošības
noteikumi.
Ceļu satiksmes noteikumi.
Izglītojamo pašsajūta skolā,
attiecības ar skolasbiedriem, ar
skolotājiem.
Darbs ar vecākiem: vecāku dienas,
vecāku sapulces, diskusija,
sadarbība audzināšanā.

Struktūrvienības vadības un
pedagogu tikšanās ar skolas
labākajiem audzēkņiem un viņu
vecākiem.
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
diena. Latvijas Republikas
starptautiskās (de jure) atdzīšanas
dienai veltīs pasākums. Profesiju
mēnesis – „Būvizstrādājumu
galdnieks”:Vizītes uzņēmumos.
Speciālistu vizītes skolā.
Starp grupu sacensības volejbolā.
“ Smēķēt vai nesmēķēt - domā pats”.
Informatīvo materiālu izstāde.
Sporta pulciņš

Novembris

Decembris

Janvāris

Audzinātāju darbs pie kavējumu
samazināšanas audzināmajās grupās.
Literatūras izstāde” Mūsu jubilāri”:
dzejniekam Aleksandram Čakam 115; rakstniekam Jānim Porukam 145.
Mārtiņdiena.
Lāčplēša diena. Patriotiskās
audzināšanas pasākums-tikšanās ar
Zemessardzes pārstāvjiem .Jauniešu
līdzdalība atceres pasākumos
Limbažu pilsētā un Lāpu gājienā.
Latvijas valsts svētki – LR
proklamēšanas gada dienas svinīgs
pasākums „Es manai Latvijai”.
Sporta pulciņš.
Lasītavā tematisko un vēsturisko
materiālu izstādes: Latvijas valsts
proklamēšanas gadadiena.

Nepieciešamie
pasākumi neattaisnoto
kavējumu novēršanā

Februāris

Saimnieciskie jautājumi
Diskusija-Resursu
ekonomija – ,,Kur varam
taupīt?,,
RVT informācija

Mācību stundu novērošana un analīze.
Pedagogu profesionālā pilnveide un tālāk
izglītošanās..

Audzināšanas stundu saturs un
metodika, pieredzes apmaiņa.
Atkarības jautājumi.
Veselīgs dzīvesveids, veselīgs
uzturs, sports.
Darbs ar vecākiem un sociālajiem
dienestiem pie
neattaisnoto kavējumu
samazināšanas.

Sveču diena. Valentīna diena.
Ēnu dienas. Žetonu vakars.
Pasākums „Mana veselība”.
Profesiju mēnesis – „Tūrisma
pakalpojumu komercdarbinieks”:
Vizītes uzņēmumos.
Speciālistu vizītes skolā.
Izglītojamo praktisko iemaņu
konkurss.
Sporta pulciņš.
Lasītavā tematiskās materiālu
izstādes 21.februāris,,Dzimtās
valodas diena,,.

Profesionālās
orientācijas darbs
pamatskolās
vidusskolās – visu
pedagogu pienākums.
ESF grupu
komplektēšanas
uzdevumi.

Saimnieciskie jautājumi
RVT informācija

Skolotāju metodiskā darba uzlabošana.
Rajona un valsts olimpiāžu rezultātu analīze.
Diskusija: “Skolotāja darbības efektivitātes
kritēriji”. Diagnosticējošo un noslēguma
pārbaudes darbu organizēšana angļu un krievu
valodās
Apvienotā sēde –par pasākumiem VPD
organizēšanai svešvalodās.

Jaunākās pieredzes
integrēšana audzināšanas
darbā.
Izglītojamo disciplīnas uzlabošanas
iespējas sadarbībā ar vecākiem.
Cilvēku veselība un personīgā
higiēna .
Seksuālā audzināšana.
Vecāku diena (2;3. kursi) aktualitātes gatavojoties valsts
pārbaudes darbiem.

Darbs pie kvalifikācijas
eksāmenu norises un
komisiju precizēšanas
un saskaņošanas
Novada skolu
apmeklēšana.

Eksāmenu komisiju
izveide
Metodiskā darba atdeve
skolotāju profesionālā
darba pilnveidē.
Skolotāju pašvērtējuma
analīze.
RVT informācija

Iepriekšējos mācību gados eksāmenos gūtā
pieredze, darba analīze, priekšlikumi.
Apvienotā sēde –par otrā semestra skolas
diagnosticējošo un noslēguma pārbaudes darbu
organizēšanu .
Sporta pasākumu organizēšana.

Izglītojamo un skolotāju
savstarpējās darbības pašvērtējums.
Ārpusmācību pasākumi.
Spodrības mēnesis.

Gatavība Valsts
pārbaudes darbiem,
Valsts eksāmeniem un
Valsts kvalifikācijas
eksāmeniem.
Plānotie un faktiski
iespējamie remontdarbi.
RVT informācija

Mācību gada darba rezultātu analīzei
nepieciešamās informācijas saturs:
Izglītojamo mācību sasniegumu novērtējums
semestrī, gadā, pārbaudes darbu rezultāti,
Sasniegumi olimpiādēs. Apvienotā sēde-par
izglītojamo kavējumiem, mācību plānu izpildi,
Pedagogu radošā darbība.
Mācību grāmatu un līdzekļu apspriešana
nākošajam mācību gadam.
Pedagogu pedagoģiskās darbības pašvērtējums

Audzināšanas darbības
izvērtējums.
Izlaiduma grupu tālākizglītības
iespējas.
Kopīgas atpūtas iespējas.
Vecāku diena (1. kursi)

Marts

(pienākumu sadale)
Aprīlis

Maijs

Pārcelšanas eksāmenu
projektu apspriešana un
apstiprināšana.
Novada skolu
apmeklējumu rezultātiprofesionālās
orientācijas darbs.
Valsts eksāmeni Darba
rezultāts.

16.marts.tikšanās ar Limbažu novada
Daugavas vanagu ,, organizācijas
pārstāvjiem, pieminot latviešu
karavīrus ,kuri krituši Otrā pasaules
kara laikā.
25.marts Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena, tikšanās ar
Limbažu novada politiski represēto
pārstāvjiem. Māras diena.
Starpgrupu strītbola turnīrs.
Prezentācijas pasākumi novada
skolās. Atvērto durvju dienas.
Profesiju mēnesis – „Automehāniķis”
Vizītes uzņēmumos. Speciālistu
vizītes skolā.
Izglītojamo praktisko iemaņu
konkurss.
Sporta pulciņš
“Zini vai mini”. Grāmatu izstāde
zinātkārajiem.
Lieldienas.
„Aprīlis – joku mēnesis”.
Pasaules grāmatu diena.
Tradicionālā apkārtnes sakopšanas
talka ,,Par tīru sētu,,
Starpgrupu galda tenisa turnīrs.
Profesiju mēnesis – „Apdares darbu
tehniķis”:
Sporta pulciņš.
7.aprīlī – Pasaules veselības diena. „
Esi neatkarīgs!” – izstāde lasītavā par
atkarības vielām.
23.aprīlis –pasaules Grāmatu diena.
Tematisko materiālu izstāde,
pēcpusdiena lasītājiem.
Darba svētki.
LR Satversmes sapulces sasaukšanas
diena.
LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena.
Izstādes skolas lasītavā -Eiropas
dienai veltīta materiālu izstāde „
“
Šīs gleznas dzīvo”. Izcilajam itāļu
māksliniekam Leonardo-da -Vinči 565. Reprodukciju izstāde.
Latvija un ES”Eiropas diena;
Mātes diena; Ģimenes diena.
Pavasara sporta svētki.

Jūnijs

2016./ 2017. mācību
gada analīze un
uzdevumi jaunajam
mācību gadam.

Eksāmenu rezultāti.
Gatavošanās izlaidumam.
Skolas misijas
īstenošanas sasniegumi
un nepaveiktais
RVT informācija

Valsts pārbaudes darbi, Valsts eksāmeni, Valsts
kvalifikācijas eksāmeni, to analīze.
Pedagogu pedagoģiskās darbības pašvērtējums

PIKC RVT Limbažu teritoriālās struktūrvienības vadītājs

Izlaiduma organizatoriskie
jautājumi.

D. Augusts

Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena.
Izlaiduma pasākums.
Mācību gada noslēgums.
Sporta pulciņš

Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija
PIKC Rīgas valsts tehnikums
Limbažu teritoriālā struktūrvienība
Limbažos, Zeļļu ielā-9
T:64070188
e-pasts:info@profskola.lv
www.profskola.lv

DARBA PLĀNS
2016./ 2017. m. g.

