RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
SĀKUMSKOLAS JOMAS SKOLOTĀJU
DARBA PLĀNS
2018./2019.M.G.
Jomas vadītāja: Sandra Juste
1. 2018./2019. m.g. izvirzītās prioritātes mācību jomas darbībai:



Nodrošināt izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanu un izglītojamo zināšanu,
kompetenču pilnveidi atbilstoši mūsdienu prasībām.
Sniegt ierosmes jauniem meklējumiem izglītības kvalitātes nostiprināšanā.

2. Galvenie uzdevumi 2018./2019.m.g.:




Veicināt savstarpēju pedagogu sadarbību, balstoties uz projekta ”Kompetenču pieeja
mācību saturā” mācību stundas struktūras elementiem;.
Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā;.
Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā.

3. Sākumskolas mācību jomas darba plānojums. 2018./2019.m.g.
Pasākums
VISC projekta Skola 2030
konference "Lietpratība
pamatizglītībā"
Sākumskolas skolotāju
MK vadītāju sanāksme 2018./2019.m.g. metodiskā
darba plānošana
Sistemātiska pedagogu
iepazīstināšana ar aktuālo
informāciju, jaunā mācību
satura ieviešanai stundā
Radošā olimpiāde 4.klašu
skolēniem "Es esmu
Latvija"
Konsultatīvais atbalsts
pedagogiem jaunā mācību
satura ieviešanai mācību
stundā.
Dalīšanās savā pieredzē
mācību stundu
organizēšanā, izmantojot
kompetenču pieeju.
1. "Mazais princis un
kompetenču pieeja mācību
stundā."

Mērķauditorija
Skolotāji

Norises laiks,
vieta
27.09.2018.,
Rīgas Latviešu
biedrības nams

Atbildīgais
Skolu
vadības
komanda

Pilsētas skolu
sākumskolas
jomas skolotāju
MK vadītāji

26.10.2018.,
Rēzeknes
sākumskola

S.Juste

Sākumskolu
skolotāji

2018./2019.m.g.

S.Juste

4. klašu skolēnu
jauktās skolu
komandas

21.11.2018.,
Rēzeknes
sākumskola

Pilsētas
sākumskolu
skolotāji

2018./2019.m.g.

S.Juste

2018./2019.m.g.
07.11.2018.,
Rēzeknes
sākumskola

S.Juste

Pilsētas
sākumskolu
skolotāji

Piezīmes

S.Juste

Sk. radošās
olimpiādes “Es
esmu Latvija”
nolikumu
Pēc savstarpējās
vienošanās
darbojos kā
konsultante
Pieteikties- no
skolas 2
skolotāji uz epastu
sandra.juste@in
box.lv
Var ierasties
visi, kas vēlas
bez iepriekšējas
pieteikšanās.

2.”100 dienas skolā”
pasākums 1klšu skolēniem

15.02.2018.,
Rēzeknes
5.visusskola
plkst.12:00
07.02.2019.,
Latviešu valodas olimpiāde
3.-4.klašu skolēni Rēzeknes valsts
3.- 4.klašu skolēniem
poļu ģimnāzija
07.02.2019.
Rēzeknes
Krievu valoda 4.klasei.
4.klašu skolēni
6.vidusskola
Mazais erudīts 4.kl. Vides
izglītība.
Matemātikas olimpiāde
3.klašu skolēniem

4.klašu skolēni

3. klašu skolēni

2019.gada,
februāris,
Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzija
11.04.2019.,
Rēzeknes
Katoļu
vidusskola

A.Andrejeva

S.Juste

S.Juste

S.Juste

4.klašu skolēni

06.04.2019.,
Daugavpils

Pieredzes apmaiņas
brauciens uz Cēsu
pamatskolu

Pilsētas
sākumskolu
skolotāji

2019.gada
11.marts15.marts

S.Juste

S.Juste

Rožu stādīšanas akcija
4.klašu beidzējiem Raiņa
parkā.

4.klašu skolēni

2019.gada maijs

Pilsētas
skolu
sākumskola
s jomas
skolotāju
vadītāji

2. semestra darba
izvērtējums par izvirzīto
uzdevumu realizācijas
gaitu un turpmākās
darbības plānošana.

Pilsētas skolu
sākumskolas
jomas skolotāju
vadītāji

2019.gada maijs

S.Juste

28.10.2018

Uzdevumus
sastāda
3.vidusskola
līdz 4.janvārim

I.Lakstīgala

Novada olimpiāde
matemātikā 4.kl.

Rēzeknes pilsētas sākumskolu skolotāju jomas vadītāja
Sandra Juste t.26486888 sandra.juste@inbox.lv

Uzdevumus
sastāda
5.vidusskola
līdz 4.janvārim

Uzdevumus
sastāda
Rēzeknes
sākumskola līdz
4.martam

