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1. Iekšējie noteikumi “Metodiskās padomes reglaments” (turpmāk – 

reglaments) nosaka Mežciema pamatskolas (turpmāk – Skola) metodiskās 
padomes darbības mērķi, darba uzdevumus un darbības organizēšanu. 

2. Metodiskā padome ir Skolas koleģiāla institūcija ar padomdevēja tiesībām. 
3. Metodiskās padomes galvenais darbības mērķis ir sekmēt pedagoģiskā 

procesa efektivitāti – nodrošinot metodisko atbalstu pedagogiem un 
piedaloties skolas mācību un audzināšanas darba plānošanā, organizēšanā un 
izvērtēšanā. 

4. Metodiskā padome darbojas saskaņā ar reglamentu un Skolas nolikumu.  
5. Metodiskās padomes darba uzdevumi: 

5.1. izvirzīt Skolas prioritātes mācību un audzināšanas darbā; 
5.2. veicināt un atbalstīt pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņu un 

sadarbību metodiskā darba grupās; 
5.3. analizēt pedagogu mācīšanās un metodiskā atbalsta vajadzības; 
5.4. analizēt metodiskā atbalsta pasākumu efektivitāti; 
5.5. analizēt izglītības kvalitātes rādītājus; 
5.6. sniegt atbalstu pedagogiem iekļaujošās izglītības nodrošināšanai skolā; 
5.7. piedalīties Skolas ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā, 

skolas attīstības plāna un Skolas iekšējo noteikumu izstrādē. 
6. Metodiskās padomes darbu vada direktora vietnieks izglītības jomā. Viņa 

prombūtnes laikā – Skolas direktors. 



7. Skolas Metodiskās padomes sastāvā ir:  
7.1. skolas direktors;  
7.2. direktora vietnieki izglītības jomā;  
7.3. pirmsskolas izglītības metodiķis; 
7.4. mācību jomu sadarbības grupu koordinatori;  
7.5. skolas atbalsta personāla komisijas pārstāvis; 
7.6. citi pedagogi un skolas darbinieki, kurus pieaicina pēc nepieciešamības.  

8. Metodiskās padomes darba formas izvēlas atbilstoši uzdevumam. Galvenās 
darba formas ir:  
8.1. metodiskās padomes sēdes;  
8.2. semināri, diskusijas;  
8.3. tematiskās lekcijas; 
8.4. domnīcas, radošās tikšanās;  
8.5. tiešsaistes pasākumi. 

9. Metodiskās padomes sēžu laiku un darba kārtību plāno Metodiskās padomes 
vadītājs kopā ar Skolas direktoru. Sēdes protokolē. 

10. Mācību gada laikā notiek ne mazāk par divām metodiskās padomes sēdēm, 
nepieciešamības gadījumā sasauc ārkārtas Metodiskās padomes sēdi. 

11. Lēmumus Metodiskā padome pieņem ar balsu vairākumu. 
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Mežciema pamatskolas 2007.gada 31.augusta 

iekšējos noteikumus Nr.1 – 40/6 “Mežciema  pamatskolas Metodiskās 
padomes reglaments”.  

13. Reglaments stājas spēkā 2021.g. 1. novembrī.  
 
 
 
 
Direktore   A. Priedīte 
  
 


