
 
1.pielikums  

Rīgas Reinholda Šmēlinga  

vidusskolas direktora 

2019. gada 2.septembra 

Rīkojumam Nr. GV- 19-79-rs 

 

 

Skolas metodiskas padomes darba plāns  

 

 

 

Metodiskās padomes darbs 
Metodisko komisiju 

darbs 

Darbs ar skolotāju 

kolektīvu 

Skolotāju 

individuālais 

darbs 

A 

U 

G 

U 

S 

T 

S 

MP sanāksme: 

Mācību priekšmetu 

skolotāju MK darba 

pašvērtējums un prioritāšu 

precizēšana jaunajam 

mācību gadam. 

2019./2020.m.g. MP darba 

plāna izstrāde. 

Vienošanās par 

aktuālitātēm mācību un 

audzināšanas darbā. 

MK sanāksmes: 

Mācību priekšmetu 

tematisko plānu izveide. 

MK darbības plāna 

izveide. 

Pārbaudes darbu vienotu 

vērtēšanas kritēriju 

izstrāde. 

Pārbaudes darbu 

biežums. Pārbaudes 

darbu grafika aizpilde. 

Valsts pārbaudes darbu 

rezultātu salīdzinošais 

vērtējums. 

 

Pedagoģiskās 

padomes sēde: 

     2019./2020. 

m.g. skolas darba 

kvalitātes līmeņa 

pašvērtējums un 

analīze. 

    Valsts 

pārbaudes darbu 

rezultātu analīze 

un salīdzinošais 

vērtējums. 

    Prioritāšu 

precizēšana 

jaunajam mācību 

gadam. 

 

     Mācību 

priekšmetu 

tematisko plānu 

izstrāde. 

     Pārbaudes 

darbu grafika 

aizpildīšana. 

    Konsultāciju 

grafika izveide. 

    Skolotāju 

portfolio 

papildināšana. 

Klašu 

audzinātāju 

mapes 

papildināšana. 

 

 Pedagogu profesionālās 

pilnveides kursu 

plānojums. 

Konsultāciju grafika 

izveide. 

Mācību priekšmetu 

nedēļu laiks un norise. 

 Metodisko 

materiālu 

izstrāde. 

|Pieteikšanās 

RIIMC 

organizētajam 

konkursam  

“Radi.Rādi. 

Redzi.” 
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S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

R 

I 

S 

  MK dokumentu 

aizpildīšanas kvalitāte. 

  Skolotāju profesionālās 

pilnveides iespējas. 

  Mācību priekšmetu 

nedēļu un olimpiāžu 

plānošana. 

  Darbs ar apdāvinātiem 

skolēniem, skolēniem ar 

īpašām vajadzībām un 

kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

  Vienotu prasību un 

pārbaudes darbu grafika 

izstrāde, to pilnveidošana 

un precizēšana. 

  Darba plānošana ar 

apdāvinātiem skolēniem 

un kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

 

  Skolotāju un 

vecāku sadarbība 

skolēnu mācību 

sasniegumu 

pilnveidē un 

saziņas forma. 

  Atbalsts un 

palīdzība 

skolotājiem, kuri 

iesāk strādāt 

skolā. 

    

O 

K 

T 

O 

B 

R 

I 

S 

  7. – 9. un 10. klašu 

skolēnu adaptācijas perioda 

novērtējums un korekciju 

veikšana mācību un 

audzināšanas jomā. 

MK sanāksmes: 

Mācību satura tematiskā 

plāna saskaņotība ar 

ierakstiem žurnālā. 

 

Skolēnu iesaistīšana ar 

mācību priekšmetu 

saistītajos zinātniski 

pētnieciskajos darbos. 

Mācību priekšmetu 

skolotāju sadarbība ar 

klašu audzinātājiem, 

psihologu, sociālo 

pedagogu. 

 

Skolēnu darba 

pašnovērtējums stundā. 

 

 Pozitīvas 

mācīšanās 

motivācijas 

veidošana. 

 

Pedagoģiskās 

padomes sēde.  

 

  7. – 9. un 10. 

klašu skolēnu 

adaptācijas 

perioda 

novērtējums un 

korekciju 

veikšana mācību 

audzināšanas 

jomā. 

 

 

 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

I 

S 

  Skolotāju profesionālā 

pilnveide. 

 Skolēnu ZPD un radošie 

darbi. 

 

 

Mācību stundu kavējumi 

un to saistība ar 

mācīšanās motivācijas 

trūkumu un 

ieinteresētību. 

Vēstures un sociālo 

zinātnu priekšmetu 

nedēļa. 

 

  Skolēnu 

nodrošinājums ar 

mācību grāmatām 

un skolotāju 

ierosinājumi 

nepieciešamo 

mācību grāmatu 

iegādei. 
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D 

E 

C 

E 

M 

B 

R 

I 

S 

 2019./2020.m.g. 

1.semestra mācību 

sasniegumu izvērtējums. 

  

Valsts pārbaudes darbu 

izvēle pamatskolā un 

vidusskolā. 

 

Skolas darba pašvērtējuma 

izstrāde un prioritāšu 

noteikšana turpmākajam 

laika periodam. 

 

 

Skolas izglītības 

programmu pieprasījuma 

izvērtēšana, to 

papildināšanas iespējas. 

 

  Matemātikas, fizikas un 

informātikas nedēļa  

   

 Vērtēšanas kritēriju 

daudzveidība. 

Skolas darbības 

novērtējums. 

 

Skolas izglītības 

programmu pieprasījuma 

izvērtēšana, to 

papildināšanas iespējas. 

 

 

 

 

 

 Pedagoģiskās 

padomes sēde. 

 

9. un 12. – to 

klašu skolēnu 

mācīšanās 

sasniegumu 

vērtējums. 

 

  Pieteikšanās 

valsts pārbaudes 

darbu kārtošanai. 

Skolas darba 

pašvērtējums. 

 

Skolas izglītības 

programmu 

pieprasījuma 

izvērtēšana, to 

papildināšanas 

iespējas. 

 

  Materiālu 

atlase mācību 

metožu 

daudzveidībai 

stundās. 

J 

A 

N 

V 

Ā 

R 

I 

S 

  MP sanāksme: 

 

1.semestra mācību un 

audzināšanas darba 

vērtēšana un analīze. 

 

Mācību plānu un 

programmu izpilde. 

 

Mācību kabinetu materiāli 

tehniskais nodrošinājums. 

 

Konsultāciju nozīme darbā 

ar apdāvinātiem skolēniem 

un kuriem ir mācīšanās 

grūtības. 

Stundu savstarpējās 

hospitācijas kopsavilkums 

un izvērtējums. 

 

  MK sanāksmes: 

Mācību plānu un 

programmu izpilde. 

1.semestra skolēnu 

mācību sasniegumu 

izvērtējums. 

Skolas olimpiāžu 

rezultāti un pilsētas 

olimpiāžu norises. 

Konsultāciju nozīme 

darbā ir apdāvinātiem 

skolēniem un kuriem ar 

mācīšanās grūtības. 

 

Latviešu valodas un 

literatūras nedēļa  

 

 

1.semestra mācību 

un audzināšanas 

darba vērtēšana 

un analīze. 

 

Mācību kabinetu 

materiāli 

tehniskā 

stāvokļa 

izvērtējums, 

ierosinājumi tā 

uzlabošanai un 

papildināšanai. 
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F 

E 

B 

R 

U 

Ā 

R 

I 

S 

  Skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšana 

atbilstoši vienotām 

prasībām. 

 

 Mācību metožu 

daudzveidība. 

  Zinātniski pētniecisko 

darbu aizstāvēšana. 

Skolas darba pašvērtējuma 

izstrāde un prioritāšu 

noteikšana turpmākajam 

laika periodam. 

 

  Ķīmijas un bioloģijas  

nedēļa  

 

Krievu valodas nedēļa 

 

  Mācību metožu 

daudzveidība un to 

pielietojums mācību 

procesā. 

Skolas darbības 

vērtējums. 

  Mazā 

pedagoģiskā sēde. 

  Zinātniski – 

pētnieciskais 

darbs – paveiktais 

un perspektīvas. 

 

Skolas darba 

pašvērtējuma 

izstrāde un 

prioritāšu 

noteikšana 

turpmākajam laika 

periodam. 

 

  Darbs pie 

mācību kabinetu 

metodiskās 

pilnveides. 

M 

A 

R 

T 

S 

MP sanāksme: 

MK darbs. Panākumi, 

grūtības, to risināšanas ceļi. 

 

Darba rezultātu un 

pieredzes apkopojums 

darbā ar talantīgajiem 

skolēniem un ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Skolotāju sadarbība ar 

atbalsta personālu, 

kvalitatīvais rezultāts. 

 

MK sanāksmes: 

MK darbs. Panākumi, 

grūtības, to risināšanas 

ceļi. 

Darba rezultātuun 

pieredzes apkopojums 

darbā ar talantīgajiem 

skolēniem un ar 

skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

 

Skolotāju sadarbība ar 

atbalsta personālu, 

kvalitatīvais rezultāts. 

Mākslas jomas 

priekšmetu nedēļa. 

 

Mazā pedagoģiskā 

sēde. 

Skolotāju 

profesionālās 

pilnveides kursu 

apkopojums un 

izvērtējums. 

 

  Skolotāju 

pedagoģiski 

pētnieciskais 

darbs. 

A 

P 

R 

Ī 

L 

I 

S 

  Skolotāju profesionālā 

pilnveide. Kursu plānojums 

nākamajam mācību gadam. 

 

  Skolēnu nodrošinājums ar 

mācību grāmatām. 

  Mācību grāmatu saraksta 

korekcijas nākamajam 

mācību gadam.  

Skolas darba pašvērtējuma 

izstrāde un prioritāšu 

noteikšana turpmākajam 

laika periodam. 

 

 

Ģeogrāfijas, ekonomikas 

un vides izglītības 

nedēļa. 

Svešvalodu nedēļa. 

  

 Skolēnu psiholoģisko un 

emocionālo vajadzību 

novērtēšana un palīdzība. 

Skolas darba 

pašvērtējuma izstrāde un 

prioritāšu noteikšana 

turpmākajam laika 

periodam. 

 

Pedagoģiskās 

padomes sēde. 

  Darbs ar 

apdāvinātiem 

skolēniem, 

skolēniem ar 

īpašām 

vajadzībām un 

kuriem ir 

mācīšanās 

grūtības. 

 

  Skolotāju 

darbs, 

individuālo 

metodisko tēmu 

izstrādē. 
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M 

A 

I 

J 

S 

MP sanāksme: 

MK darba pašnovērtējums, 

atskaite par paveikto. 

 

Prioritāšu noteikšana 

nākamajam mācību gadam. 

 

Olimpiāžu rezultātu 

izvērtējums. 

 

Zinātniski pētnieciskā 

darba izvērtējums un 

apkopojums. 

 

Skolas izglītības 

programmas izstrāde. 

Iekļaujošā izglītība 

pamatskolā.  

Skolas izglītības 

programmas izstrāde. 

 

  Pedagoģiskās 

padomes sēde. 

 

  Mācību gada 

mācību un 

audzināšanas 

darba rezultātu 

izvērtējums. 

Prioritātes 

nākamajam 

mācību gadam. 

 

  9. un 12. – to 

klašu skolēnu 

izvērtētie mācību 

priekšmeti valsts 

pārbaudes darbu 

kārtošanai. 

  Valsts pārbaudes 

darbu vērtētāji, 

intervētāji, 

novērotāji. 

 

  Skolotāju 

individuālo 

metodisko darbu 

prezentācija. 

J 

Ū 

N 

I 

J 

S 

Jaunas skolas izglītības 

programmas izstrādes un 

iesniegšana licencēšanai. 

MK sanāksmes: 

 

MK darba 

pašnovērtējums, atskaite 

par paveikto. 

 

Prioritāšu noteikšana 

nākamajam mācību 

gadam. 

Pedagoģiskās 

padomes sēdes 

par mācību gada 

pagarinājumu, 

pagarinātā mācību 

gada rezultātiem. 

Izlaiduma 9. un 

12.klases mācību 

rezultāti, labāko 

skolēnu ieteikšana 

apbalvošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

Butevica 67226194 


