
Mežciema pamatskolas audzināšanas darba prioritātes 

Skolas moto: SKOLA TUVA TEV, TU TUVS SKOLAI! 

Vērtības: SADARBĪBA – ATBILDĪBA -  IZAUGSME  

2021./2022.m.g. 

Prioritāte 

  

Galvenie uzdevumi Novērtēšanas kritēriji 

Sociāli emocionālā 

mācīšanās ( SEM) 

SEM nodarbību plānu  

(Skola2030) 1.-9.klasei 

īstenošana klases stundās. 

-Ieraksti e-klasē par 10 tēmu 

sasniedzamajiem rezultātiem. 

-Savstarpēja pieredzes apmaiņa 

klašu paralēļu sanāksmēs. 

Pedagogu profesionālā 

pilnveide skolēnu sociāli 

emocionālās mācīšanās 

jautājumos 

-Notikuši profesionālās pilnveides 

kursi pedagogiem ”Skolēnu 

sociāli emocionālā audzināšana 

skolas mācīšanās kultūras 

ietvaros”  rudens un pavasara 

brīvlaikā. 

 - ”Metodiskie SEM rīti” ar lektori 

Solvitu Lazdiņu. 

- Pedagogu atsauksmes par 

profesionālās pilnveides 

aktivitātēm. 

Sekošana bērnu, klases, 

skolas emocionālajai 

labjūtībai un vajadzībām 

“EMU: Skola” platformā. 

- Pedagogu un vadības tikšanās  ar 

“EMU: Skola” vadītājiem. 

- Veikts skolēnu skrīnings 2X 

gadā (oktobris, marts). 

- Individuālās sarunas ar 

skolēniem, kuri “stresa režīmā” 

sadarbībā ar atbalsta personālu. 

- Iepazīstināti vecāki ar 

“EMU:Skola” ieguvumiem. 

- Stundās  praktizēti EMU 

piedāvātie vingrinājumi spriedzes 

mazināšanai. 

- Mediatora skolēnu vidū 

apmācība/ praktizēsana. 

Skolas vērtību vizualizācija 

skolas vidē. 

- Vecāku iniciatīvas “Vērtību 

koks” izveide skolas koplietojuma 

-no idejas līdz īstenošanai 

 

- Skolas vērtību vārdu – 

sadarbība- atbildība-izaugsme- 

satura atklāsme vizuāli un 

saturiski. 

 

- Notikusi klases stunda/s ”Manu 

un skolas vērtību koks”. 



2022./23. un 2023./24.m.g.  

Prioritāte Galvenie uzdevumi Novērtēšanas kritēriji 

Izglītojamo 

pilsoniskās 

līdzdalības 

veicināšana 

Pilsoniskā līdzdalība kā caurviju 

prasme mācību stundās. 

Ideju apmaiņa jomu un klašu 

paralēļu sanāksmēs, labās 

prakses pieredzes 

popularizēšana, savstarpējā 

stundu vērošana. 

Pedagogu profesionālā pilnveide 

par pilsoniskās līdzdalības 

caurviju prasmes iespējamām 

aktivitātēm dažādos 

vecumposmos. 

Dalība piedāvātajos kursos 

skolā, pedagogu atsauksmes. 

Projektu konkursu skolēniem 

organizēšana skolas fiziskās 

vides uzlabošanai (brīvā laika 

telpa, āra iekšpagalms). 

Ideju konkursa rezultāti tiek 

īstenoti. 

 

Skolēnu līdzpārvaldes iesaiste 

lēmumu pieņemšanā par mācību 

darbu- aktīva dzīves pozīcija. 

Savstarpējā mācīšanās klases 

ietvaros ”Palīdzi man, 

palīdzu tev”. 

Turpināt digitālo spēli 

“Informētība ir vērtība”, veidojot 

paradumi būt aktīviem un sekot 

jaunumiem skolā, pilsētā, 

Latvijā, pasaule. 

Spēles ilgtspējīgi rezultāti, 

veiksminieku sumināšana. 

Saturiski kopīgu klases stundu 

plānu īstenošana: Lāčplēša 

diena, Latvijas gadadiena, 

Barikāžu notikumu 

atcere,4.maijs-Brīvības svētki. 

Notikuši klašu un skolas 

tradicionālie pasākumi, 

meklētas jaunas aktivitātes, 

pielāgojoties apstākļiem. 

Diskutēt par jautājumu: kā “ES” 

kā indivīds varu/spēju ietekmēt 

vidi, situāciju gan lokāli, gan 

globāli. 

Tikšanās ar kādu speciālistu 

no ārpuses kā diskusijas 

vadītāju. 

 

 

Direktore        A. Priedīte 

 

 

Barča 67474288 

 


