
RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

SĀKUMSKOLAS JOMAS SKOLOTĀJU 

DARBA PLĀNS 

2019./2020.M.G. 

Sākumskolas jomas koordinatore Sandra Juste , sandra.juste@inbox.lv, 26486888 

1. Izvirzītās prioritātes sākumskolas jomas darbībai 2019./2020. m.g.: 

 Sniegt metodisku  atbalstu pedagogiem kompetenču pieejā veidotā mācību satura 
pakāpeniskai ieviešanai mācību procesā. 

 Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību vienas mācību  jomas ietvaros 
un starp dažādām mācību jomām jaunā mācību satura apguves plānošanai un īstenošanai. 

 Ievērot  izglītojamo individuālās vajadzības mācību procesa organizēšanā, veicināt spēju 

un talantu attīstīšanu. 

 Pilnveidot izglītojamo sadarbības un līdzdalības prasmes, veicinot ikvienā patriotisma un 
valstiskās identitātes apziņu. 

 

2. Galvenie uzdevumi: 

 Paaugstināt ikviena pedagoga kvalitatīvo darbību, profesionālo izaugsmi un 
pašaktivitātes ieguldījumu; 

 Nodrošināt izglītības procesa kvalitātes paaugstināšanu un skolēnu zināšanu, kompetenču 

pilnveidi atbilstoši mūsdienu prasībām; 

 Veicināt savstarpēju pedagogu sadarbību. 
 

3. Darba plānojums.  

 

Pasākums Mērķauditorija 
Norises laiks, 

vieta 
Atbildīgais Piezīmes 

Sākumskolas jomas 

skolotāju vadītāju 

sanāksme -

2019./2020.m.g. metodiskā  

darba plānošana. 

Pilsētas skolu 

sākumskolas 

jomas skolotāju 

vadītāji. 

29.08.2019., 

Rēzeknes 

sākumskola 

S.Juste  

Sistemātiska pedagogu 

iepazīstināšana ar aktuālo 

informāciju, jaunā mācību 

satura ieviešanai mācību 

procesā.  

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolu 

skolotāji. 

2019./2020.m.g. S.Juste, 

pilsētas 

skolu 

sākumskola

s jomas 

skolotāju 

vadītāji. 

 

Konsultatīvais atbalsts 

pedagogiem jaunā mācību 

satura ieviešanai mācību 

stundā. 

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

skolotāji. 

2019./2020.m.g. S.Juste Izmatot jomas 

koordinatori kā 

konsultantu. 

Kursi (6h) pilsētas 

sākumskolu skolotājiem 

“Mācīšanās lietpratībai 

mācību jomās sākumskolā. 

Bionika. Datorika. ” 

 L.Meščanova 

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

skolotāji. 

26.09.2019., 

plkst.13.00, 

Rēzeknes 

sākumskola 

S.Juste 

 

Pieteikties- no 

skolas 6 

skolotāji uz e-

pastu 

sandra.juste@in

box.lv 
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A.Ārgule, Rēzeknes 

sākumskolas skolotājas 

“Apstājies, ieklausies, 

priecājies”  

Karīna Stivriņa, 

Priežmales pamatskolas 

angļu valodas skolotāja, 

Humānās pedagoģijas 

skolotāja. 

Kursi (12h) pilsētas 

sākumskolu skolotājiem 

“Mācīšanās lietpratībai 

mācību jomās sākumskolā. 

Matemātika. 

Dabaszinības.” 

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

skolotāji. 

  22.,23.   

10.2019., 

Rēzeknes 

sākumskola 

S.Juste 

 

Pieteikties 

tiešsaitē  

Radošais konkurss 4.klašu 

skolēniem. 

Pilsētas 4. klašu 

skolēnu skolu 

jauktās 

komandas.   

 

31.10.2019.. 

Rēzeknes 

sākumskola 

S.Juste  

 

skatīt nolikumu 

Sākumskolas jomas 

skolotāju vadītāju 

sanāksme -kā strādāt ar 

atbalsta materiālu, ko 

sniedz skolotājiem skola 

2030. 

Pilsētas skolu 

sākumskolas 

jomas skolotāju 

vadītāji. 

28.11.2019., 

plkst.13.30, 

Rēzeknes 

sākumskola 

S.Juste  

Mācību seminārs pilsētas 

4.klašu skolotājiem vides 

izglītībā. 

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

4.klašu skolotāji. 

02.01.2020. SIA 

“ALAAS” 

telpās  

(Zilupes 50, 

Rēzekne) 

S.Juste 

E.Čepule 

Pieteikties- no 

skolas 3 

skolotāji uz e-

pastu 

sandra.juste@in

box.lv 

Latviešu valodas olimpiāde 

3.- 4.klašu skolēniem    

3.-4.klašu skolēni 06.02.2020.,  

Rēzeknes 

5.vidusskola  

S.Juste 

 

Uzdevumus 

sastāda  RVPĢ 

līdz 4.janvārim 

Mazais erudīts. 4.klašu 

skolēniem. 

Vides izglītība. 

4. klašu skolēni 

 

20.02.2020 

RVPĢ 

I.Lakstīgala 

E.Čepule 

Skatīt nolikumu 

Matemātikas olimpiāde 

3.klašu skolēniem 

3. klašu skolēni 08.04.2020.,  

Katoļu 

vidusskola 

S.Juste 

 

Uzdevumus 

sastāda Katoļu 

vidusskola, 

tulko 

2.vidusskola 

līdz 4.martam 

Novada olimpiāde 

matemātikā 4.kl 

 

4.klašu skolēni aprīlis 

Daugavpils 

S.Juste 

 

 

Tematiska pasaku 

pēcpusdiena 

mazākumtautību skolām. 

3.-4.klašu skolēni 2020.gada marts 

Rēzeknes 

6.vidusskola 

T. Bartuša Skatīt nolikumu 

Pieredzes apmaiņa starp 

pilsētas sākumskolas 

skolotājiem un pirmsskolu 

izglītības iestāžu 

Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

skolotāji, pilsētas 

2020.gada  

marts 

 

S.Juste 

N.Ančupān

e 
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skolotājiem. PI skolotāji. 

Izbraukuma seminārs. Pilsētas izglītības 

iestāžu 

sākumskolas 

skolotāji. 

2020.gada marts S.Juste  

Iniciatīva 4.klašu 

skolēniem  "Es savai 

pilsētai"  

4.klašu skolēni 

un skolotāji. 

2020.gada maijs Pilsētas 

skolu 

sākumskola

s jomas 

skolotāju 

vadītāji 

 

Sākumskolas jomas 

skolotāju vadītāju 

sanāksme - darba 

izvērtējums un turpmākās 

darbības plānošana.  

Pilsētas skolu 

sākumskolas 

jomas skolotāju 

vadītāji. 

2020.gada maijs S.Juste  

 

 

Rēzeknes pilsētas sākumskolas jomas  

vadītāja       Sandra Juste 


