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Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas audzināšanas darba plāns 2020./2021.mācību
gadam
Izdota saskaņā ar
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas,
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Pārraudzība

dir.vietn.

septembris

direktors
J.Japiņš

1. Organizēt pasākumus
izglītojamo nacionālās identitātes
un valstiskuma apziņas, lojalitātes
Latvijas valstij, Satversmei,
Eiropas un pasaules kultūrtelpai,
vērtībām, patriotisma
audzināšanā, t.sk. skolas,
priekšpilsētas, pilsētas, valsts
svētku svinēšana un atceres dienu
atzīmēšana, skolas tradīciju
kopšana, veidošana:

1.1. Zinību diena

J.Jevdokimova

septembris

1.2. Dzejas dienām veltītie
pasākumi;

1.3. Ekskursiju diena “Nāk rudens!”

latviešu/krievu
novembris
valodas skolotāji
marts

klases
audzinātāji

septembris

dir.vietn.
1.4. Sporta pasākums skolēniem
„ Olimpiskā diena2020”

J.Jevdokimova

septembris

J.Jevdokimova
I.Butevica

direktors
J.Japiņš

direktors
J.Japiņš

sporta
koordinatori

dir.vietn.
1.5. Skolotāja dienai veltīti
pasākumi

dir.vietn.

J.Jevdokimova

oktobris

direktors
J.Japiņš

Skolēnu
Pašpārvalde,
Interešu
izglītības
skolotāji

dir.vietn.
1.6. Pasākumi skolēniem projektainiciatīvas ietvaros ”Latvijas skolas
soma.”

1.7. Karjeras pasākumi (atbilstoši
karjeras attīstības atbalsta pasākumu
plānam);

J.Jevdokimova

Pedagogskarjeras
konsultants
L.GrīnvaldeTrūpa

Visu
mācību
gadu

Visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

direktors
J.Japiņš

1.8.10.klašu skolēnu iesvētīšanas
pasākums;

Skolēnu
pašpārvalde,

dir.vietn.
oktobris

J.Jevdokimova

10.kl.audzinātāji
klases
audzinātāji

1.9. Izstāde no rudens veltēm
„ Rudentiņš- bagāts vīrs”;

klases
audzinātāji,
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji

dir.vietn.
oktobris

vēstures un
1.10.Mārtiņdienas pasākumi;

latviešu valodas

J.Jevdokimova

dir.vietn.
novembris

J.Jevdokimova

skolotāji,
interešu
izglītības
skolotāji
dir.vietn.

1.11. Vēstures un sociālo zinātņu
priekšmetu nedēļa

Vēstures un
sociālo zinātņu
skolotāji

J.Jevdokimova,
novembris

I.Butevica,
E.Kokoriša,
L.Regža

1.12. Pilsoniskās līdzdalības veidi
jauniešiem – skolā, vietējā
sabiedrībā un valstī (pilsoniskās
izglītības pilnveide);

klases
audzinātāji,
vēstures,
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji,
bibliotekāre
I.Grīne

visu gadu

direktors
J.Japiņš

klases
1.13. pasākumi, veltīti Lāčplēša
dienai;

audzinātāji,

dir.vietn.
novembris

vēstures,

J.Jevdokimova
direktors
J.Japiņš

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji,
interešu
izglītības
skolotāji
bibliotekāre
I.Grīne

dir.vietn.
1.14. pasākumi, veltīti Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai;

dir.vietn.

J.Jevdokimova
klases
audzinātāji,
vēstures,
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji,
interešu
izglītības
skolotāji
bibliotekāre
I.Grīne

novembris

J.Jevdokimova
I.Butevica
L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš

1.15. Konkurss “Muzikālā pietura”.;

Interešu
izglītības
skolotāji,

novembris

dir.vietn.
J.Jevdokimova
I.Butevica

dir.vietn.
J.Jevdokimova

A.Ružilo
direktors
J.Japiņš

1.16. Brāļu kapu apmeklējums

dir.vietn.
J.Jevdokimova,

novembris

direktors
J.Japiņš

klašu
audzinātāji,
vēstures
skolotāji

dir.vietn.
1.17. Foto izstāde „Iepazīsim Rīgu!”

J.Jevdokimova,

novembris

direktors
J.Japiņš

klases
audzinātāji,
interešu
izglītības
skolotāji

1.18. Aizsardzības ministrijas lekcija dir.vietn.
“Kā mēs sargājam Latviju?” (10.J.Jevdokimova
12.kl.skolēniem)

direktors
novembris

J.Japiņš

1.19. Matemātikas jomu priekšmetu
nedēļa

dir.vietn.
matemātikas,
fizikas un
informātikas
skolotāji

novembris

J.Jevdokimova
I.Butevica
L.Regža
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš

1.20. Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Latviešu folkloras dienas

Interešu
izglītības
skolotāji,

novembris

direktors
J.Japiņš

mācību
priekšmetu
skolotāji
dir.vietn.
J.Jevdokimova
1.21. Ziemassvētku pasākumi;
klases

decembris

direktors
J.Japiņš

audzinātāji,
dir.vietn.
J.Jevdokimova,
interešu
izglītības
skolotāji
1.22. Labdarības akcija „ Dāvāsim
prieku!”

klases
audzinātāji,
dir.vietn.
J.Jevdokimova,

decembris

direktors
J.Japiņš

interešu
izglītības
skolotāji
1.23. pasākumi, veltīti 1991.gada
barikāžu aizstāvju atceres dienai;

janvāris

direktors
J.Japiņš

dir.vietn.
J.Jevdokimova
klases
audzinātāji,

1.24. Valodu mācību joma - latviešu
valodas un literatūras nedēļa

vēstures
skolotāji,
bibliotekāre
I.Grīne

janvāris

dir.vietn.
J.Jevdokimova
I.Butevica

Latviešu valodas
un literatūras
skolotāji

L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš

februāris

1.25. Valentīna dienas pasākumi;

dir.vietn.
J.Jevdokimova

Skolēnu
Pašpārvalde,
Interešu
izglītības
skolotāji

1.26. Valodu mācību joma - krievu
valodas un literatūras priekšmetu
nedēļa

februāris

dir.vietn.
J.Jevdokimova

Krievu valodas
un literatūras
skolotāji

I.Butevica
L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš

1.27. Skolas radošo talantu konkurss
“Skolas zvaigzne”
Klases
audzinātāji,

februāris
direktors
J.Japiņš

interešu
izglītības
skolotāji,
dir.vietn.
J.Jevdokimova
1.28. Veselības un fiziskās
aktivitātes mācību jomas nedēļa
marts

dir.vietn.

klases
audzinātāji,

J.Jevdokimova

sporta
koordinatori
skolas medmāsa
R.Fedoroviča
1.29. pasākumi, veltīti izglītojamo
kārtības izjūtas pilnveidošanā,
pilsoniskās izglītības pilnveidošanā
un vides sakopšanā “Mana skola un
mana pilsēta”;

dir.vietn.
visu gadu

J.Jevdokimova
I.Butevica

klases
audzinātājs,
mācību
priekšmetu
skolotāji,
interešu
izglītības

L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš
dir.vietn.

1.30. Dabaszinātņu mācību jomas
priekšmetu mēnesis (dabaszinības,
fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija)

1.31. Lieldienu pasākumi

skolotāji

aprīlis

I.Butevica
Dabaszinātņu
mācību jomas
priekšmetu
skolotāji

L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš

klases
audzinātājs,
mācību
priekšmetu
skolotāji,
1.32. Valodu mācību joma –
svešvalodu nedēļa

1.33. pasākumi, veltīti
Darba svētkiem, LR Satversmes
sapulces sasaukšanas dienai;

interešu
izglītības
skolotāji
Angļu val. un
vācu valodas
skolotāji,
klases
audzinātāji,

dir.vietn.
J.Jevdokimova
aprīlis

E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš
aprīlismaijs

direktors
J.Japiņš

vēstures
skolotāji
klases
audzinātāji,
mācību
priekšmetu
skolotāji,
vēstures
skolotāji

1.35. Kultūras izpratnes un

I.Butevica
L.Regža,

mācību
priekšmetu
skolotāji,
1.34. pasākumi, veltīti Latvijas
Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai;

J.Jevdokimova

interešu
izglītības

aprīlismaijs

direktors
J.Japiņš

pašizpausmes mākslā un tehnoloģiju
mācību joma

1.36. Mātes un ģimenes dienas
pasākumi

skolotāji

aprīlis

dir.vietn.
J.Jevdokimova

Kultūras
izpratnes un
pašizpausmes
mākslā un
tehnoloģiju
mācību jomas
priekšmetu
skolotāji

I.Butevica
L.Regža,
E.Kokoriša
direktors
J.Japiņš
maijs

direktors
J.Japiņš

klases
audzinātāji,
priekšmetu
skolotāji
1.37. pasākumi, veltīti Eiropas
dienai, klases stundas, veltītas
izglītojamo Eiropas identitātes un
piederības apziņas veicināšanai;

dir.vietn.
J.Jevdokimova

maijs

direktors
J.Japiņš

klases
audzinātāji,
vēstures
skolotāji,
1.38. Pavasara ekskursijas.

dir.vietn.
J.Jevdokimova
maijs
dir.vietn.
J.Jevdokimova
klases
audzinātāji,

1.39. Es kā pilsonis skolā, pilsētā un
valstī (pienākumi, noteikumi,

mācību
priekšmetu

direktors
J.Japiņš

tiesības, to sasaiste);

skolotāji

Maijs

dir.vietn.

direktors
J.Japiņš

J.Jevdokimova
klases
audzinātāji,
mācību
1.40. Veicināt skolēnu izpratni par
priekšmetu
brīvprātīgo darbu, tā nozīmi,
skolotāji
principiem, pievienoto vērtību,
pilnveidojot tādas ētiskās vērtības kā
nesavtība, līdzjūtība, iecietība.
dir.vietn.

1.41. Veidot vērtējošu attieksmi un
atbildību par sevi un savu rīcību,
nostiprināt būtiskākus un nozīmīgus
tikumus un ieradumus(tolerance,
taisnīgums, solidaritāte, savaldība,
mērenība, līdzcietība, laipnība,
gudrība, godīgums, drosme, centība,
atbildība).

visu gadu
dir.vietn.
J.Jevdokimova

J.Jevdokimova

I.Butevica

klases
audzinātāji,

L.Regža,
E.Kokoriša

mācību
priekšmetu
skolotāji

direktors
J.Japiņš
visu gadu

dir.vietn.
direktors
J.Japiņš

J.Jevdokimova
klases
audzinātāji,

1.42. Sporta pasākumi, sacensības.

mācību
priekšmetu
skolotāji

direktors
J.Japiņš
visu gadu

dir.vietn.
1.43. Izglītojošās lekcijas skolēniem

J.Jevdokimova
sporta
koordinatori

direktors

visu gadu

J.Japiņš

dir.vietn.
J.Jevdokimova,
Skolas AP,
Mācību
priekšmetu
1.44. Pēdējais skolas zvans 12. klašu
skolotāji,
skolēniem
Klases
audzinātāji

direktors
J.Japiņš
maijs

dir.vietn.
J.Jevdokimova
1.45. Izlaiduma svētki
(9., 12.klases).

interešu
izglītības
skolotāji,
12.klases
audzinātāji

dir.vietn.
jūnijs

I.Butevica
L.Regža,
E.Kokoriša

dir.vietn.

direktors
J.Japiņš

J.Jevdokimova,
9. un 12.klašu
audzinātāji,
Interešu
izglītības
skolotāji
2. Veicināt izglītojamo sabiedrisko
aktivitāti un līdzdalību vietējās
kopienas un valsts dzīvē, vides
sakārtošanā un saglabāšanā:
2.1. pilsoniskās līdzdalības un labo
darbu maratons;

Skolēnu
Pašpārvalde,
Klases
audzinātāji

dir.vietn.
Visu
mācību
gadu

J.Jevdokimova

2.2. Ziemassvētku labdarības akcija;

2.3. Lekcijas par brīvprātīgo darbu.

2.4. Piedalīšanās starptautiskajos
projektos: Nordplus Junior,
Erasmus+, Ziemeļeiropas valstu
vakarskolu sadarbības projekts;

Skolēnu
Pašpārvalde

dir.vietn.
decembris

J.Jevdokimova

J.Jevdokimova

Visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

Svešvalodu
skolotāji,

Visu
mācību
gadu

dir.vietn.

direktors
J.Japiņš

dir.vietniece
J.Jevdokimova

3. Atbalstīt Skolēnu Pašpārvaldes
darbību, pieredzes
popularizēšanu, nodrošināt
izglītojamo līdzdalību skolas
pārvaldes jautājumu risināšanā:
3.1. Skolēnu Pašpārvaldes darbības
formu strukturēšana un satura
korekcija;

dir.vietn.

3.2. 7.-12.klašu izglītojamo, kuri
interesējas par organizatorisku
darbību, atklāšana un apmācīšana;

dir.vietn.

3.3. organizēt regulāras Skolēnu
Pašpārvaldes sapulces;

J.Jevdokimova

J.Jevdokimova,
klases
audzinātāji
Skolēnu
Pašparvalde

Visu
mācību
gadu
Visu
mācību
gadu
Visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

direktors
J.Japiņš

dir.vietn.
J.Jevdokimova

dir.vietn.
3.4. organizēt Skolēnu Pašpārvaldes
pasākumus atbilstoši Skolēnu
Pašpārvaldess darba plānam;

3.5. iesaistīt izglītojamo pārstāvju
darbu Skolas padomes darbībā;

Skolēnu
Pašpārvalde

Visu
mācību
gadu

Skolēnu
Pašpārvalde

Visu
mācību
gadu

interešu

septembris

J.Jevdokimova

direktors
J.Japiņš

4. Iesaistīt izglītojamos interešu izglītības programmās:
4.1. interešu grupu komplektēšana;

izglītības

dir.vietn.
J.Jevdokimova

skolotāji
dir.vietn.
4.2. nodarbību saraksta veidošana;

J.Jevdokimova

septembris

direktors
J.Japiņš

dir.vietn.
J.Jevdokimova
4.3. interešu izglītības darbības
koordinēšana;

interešu
izglītības
skolotāji

4.4.interešu izglītības kolektīvu
koncertu, sacensību un citu
pasākumu organizēšana;

interešu
izglītības
skolotāji

4.5.interešu izglītības kolektīvu
darba atskaites pasākumu
organizēšana

dir.vietn.
J.Jevdokimova

direktors
visu
mācību
gadu

visu
mācību
gadu

visu
mācību
gadu

J.Japiņš

dir.vietn.
J.Jevdokimova

direktors
J.Japiņš

5. organizēt pasākumus
izglītojamajiem par drošības
jautājumiem un rīcību
ekstremālos apstākļos, veselīgu
dzīvesveidu un atkarību
profilaksi, pievērst uzmanību
izglītojamo savstarpējo attiecību
kultūrai, konfliktu risināšanai,
vardarbības mazināšanai,
iecietības veicināšanai:
5.1. nodrošināt izglītojamo
izglītošanu drošības jautājumos;

klases
audzinātāji,

visu
mācību
gadu

mācību

E.Kokoriša

skolotāji

klases
audzinātāji,
skolas medmāsa
R.Fedoroviča,
mācību
priekšmetu
skolotāji,
skolas AP

I.Butevica,
L.Regža,

priekšmetu

5.2. nodrošināt izglītojamiem
lekcijas par veselīgu dzīvesveidu,
tikšanas ar veselības specialistiem,
tikšanās ar Policijas pārstāvjiem,
izglītojošās lekcijas par drošību,
uzvedības kultūru;

dir.vietn.
J.Jevdokimova,

visu
mācību
gadu

dir.vietn.
J.Jevdokimova,
I.Butevica,
L.Regža,
E.Kokoriša

6.Veicināt pedagogu - profesionālo
pilnveidi audzināšanas jomā,
organizēt pasākumus pedagogu
labas prakses un pieredzes
apkopošanai un popularizēšanai
audzināšanas darba jautājumos:
6.1. teorētisko zināšanu apgūšana,
praktisko prasmju pilnveidošana,
pedagogiem apmeklējot
tālākizglītības kursus;

рedagogi

6.2. klases audzinātāju metodiskās
komisijas pasākumi - sanāksmes,
pieredzes apmaiņas pasākumi,
semināri u.c.

klases
audzinātāji,
dir.vietn.

visu
mācību
gadu

visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

direktors
J.Japiņš

J.Jevdokimova
7. Veicināt pedagogu izglītojamo-ģimenes sadarbību:
7.1. veicināt mykoob.lv iespējas
skolas informācijas nodrošināšanai
vecākiem;
7.2. organizēt informatīvi
izglītojošus pasākumus vecākiem vecāku sapulces, tikšanās ar skolas
vadību, atbalsta personāla
speciālistiem, Vecāku dienas
(vismaz 2x mācību gadā);

dir.vietn.
J.Jevdokimova

visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

E.Kokoriša,
L.Regža,
I.Butevica
klases

visu
mācību
gadu

direktors
J.Japiņš

audzinātāji,
mācību
priekšmetu
skolotāji

8. Izstrādāt skolas audzināšanas
plānu 2020./2021.mācību gadam.

dir.vietn.
J.Jevdokimova

septembris

direktors
J.Japiņš

visu
mācību
gadu

9. Īstenot klašu audzināšanas
programmas.

klases

10. Nodrošināt efektīvu klašu
audzinātāju un atbalsta personāla
sadarbību.

klases
audzinātāji,
atbalsta
personāls

visu
mācību
gadu

direktors

11. Sadarboties ar atbildīgajām
valsts un pašvaldības institūcijām
ar audzināšanas darbu saistītu
jautājumu risināšanā.

klases

visu
mācību
gadu

direktors

visu
mācību
gadu

direktors

decembris,
jūnijs

dir.vietn.

audzinātāji

audzinātāji,

dir.vietn.
J.Jevdokimova

J.Japiņš

J.Japiņš

atbalsta
personāls,
dir.vietn.
J.Jevdokimova,
I.Butevica,
L.Regža,
E.Kokoriša

12. Veikt audzināšanas darba
pārraudzību.

dir.vietn.
J.Jevdokimova

13. Veikt klases audzinātāju darba klases
pašnovērtējumu.
audzinātāji

Direktors

Jevdokimova 67229210

J.Japiņš

J.Japiņš

J.Jevdokimova

