APSTIPRINU:
Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas
direktore________________L.Leoho
2020.gada 2. septembrī
ZAĻENIEKU KOMERCIĀLĀ UN AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA
AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2020./2021.māc.g.
Audzināšanas darba prioritātes:
1. Pilnveidot izpratni par brīvību kā iespēju un atbildību.
2. Pilnveidot karjeras izglītības atbalsta sistēmu, paplašinot pakalpojumu pieejamību.
Uzdevumi (aktivitātes):
1. Veicināt izglītojamo iesaisti pasākumos:
1.1. “2020.gads-Brīvība”, “2021.gads-Augšana” pasākumu cikls
1.2 Patriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana, vēsturiskās atmiņas stiprināšana
“Barikādēm -30”
1.1.1. Izglītības iestādes jauniešu radošais konkurss „Garaspēka barikādes”
2. Īstenot pasākumus/projektus ģimenes, dzimtas, novada/pilsētas, valsts un skolas piederības
stiprināšanai un patriotisma veicināšanai:
2.1. Izglītojamo pašpārvaldes viesošanās pie skolas pensionētajiem skolotājiem Zaļenieku
pagastā Ziemassvētku laikā
2.2. Izglītojamo pašpārvaldes iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā
3. Īstenot ESF projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”:
3.1. Mērķtiecīgas un plānveidīgas karjeras atbalsta sistēmas ieviešana:
3.1.1. Darbs pie skolas karjeras izglītības programmas izstrādes, lai nodrošinātu plānotu un
pēctecīgu karjeras atbalsta pasākumu kompleksu visā izglītības procesā
3.1.2. Darbs pie skolas absolventu datu bāzes izveidošanas
4. Īstenot programmas "LATVIJAS SKOLAS SOMA"
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Audzināšanas darba
satura virziens
1. Darbs ar
dokumentiem

Veicamais darbs












Iekšējo normatīvo dokumentu un metodisko ieteikumu savlaicīga
izskatīšana.
Savlaicīga normatīvajos dokumentos esošās informācijas un
inovāciju izglītībā sniegšana grupu audzinātājiem, pedagogiem,
izglītojamiem.
Audzēkņu pašpārvaldes plāna izstrādāšanas un apstiprināšana
Ārpusstundu pasākumu plāna izstrādāšana un apstiprināšana
Interešu izglītības pulciņu darbības programmu apstiprināšana
Metodiskā darba plānošana
Audzināšanas stundu tematiskā plānojuma apstiprināšana
Karjeras izglītības atbalsta pasākumu plāna izstrādāšana un
apstiprināšana
Grupu audzinātāju un audzināšanas darbībā iesaistīto pedagogu
veikto ierakstu un darba materiālu pārraudzība e-klasē
Interešu izglītības nodarbību un audzināšanas darba plānojuma
pārraudzība
Audzināšanas darbības pašvērtējums (iekļauts skolotāja darba
pašvērtējumā)

2. Metodiskais darbs ar Audzinātāju metodiskā darba tēmas:
1. Vērtībizglītība
grupu audzinātājiem
2. Vardarbība ,tās veidi un risku mazināšana(virtuālā vidē, ģimenē,
pašam pret sevi)
3. Es, sabiedrība un valsts (jauniešu organizācijas, politiskā dzīve,
patriotisms)
4. Ģimenes nozīme cilvēka dzīvē (sievietes un vīrieša loma, ģimenes
plānošanas modelis)
5. Jauniešu veselība (profesionālās slimības, veselīgs dzīvesveids,
uzturs, dienas režīms)
6. Atkarības vielu profilakse jauniešiem, atbalsta institūcijas.
7. Savstarpējo attiecību psiholoģija: konflikti un to risināšana
8. Karjeras attīstības atbalsts
9. Sekmēt audzēkņu pilsonisko un patriotisko audzināšanu.

Atbildīgais
I.Derevjanko,
grupu audzinātāji,
pulciņu vadītāji,
audzēkņu pašpārvalde,
I.Vārslavāne
D.Vīpule-Kuļika

Laiks
Visu mācību gadu

Septembris

1x mēnesī

V. Barkovska
I. Derevjanko

1x semestrī
Jūnijs
Visu mācību gadu
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10. Pedagoģiskās meistarības celšana kursos, semināros un lekcijās.
11. Pilnveidot izpratni par brīvību kā iespēju un atbildību.
3. Sadarbība ar
pedagogiem

4. Sadarbība ar
izglītojamo pašpārvaldi








Visi pedagogi

Visu mācību gadu

L.Leoho
I.Derevjanko
Grupu audzinātāji
L.Leoho

Vienu reizi mēnesī
Vienu reizi semestrī
Katru mēnesi
Regulāri

Audzēkņu pašpārvalde,
D. Vīpule-Kuļika

Visu mācību gadu
2x mēnesī
Visu mācību gadu




Individuālas pieejas īstenošana audzēkņu uzvedības korekcijā.
Mācību ekskursiju plānošana un to īstenošana
Pedagogu sapulces
Grupu audzinātāju pārrunas ar administrāciju.
Stundu kavējumu uzskaite un analīze grupās.
Kārtības noteikumu pārkāpumu konstatēšana, fiksēšana, mobīla
audzināšanas darbības veikšana.
Skolas audzēkņu aktuālo problēmu apzināšana un risināšana.
Pašpārvaldes sēdes.
Ārpusstundu pasākumu organizēšana, scenāriju izstrādāšana,
veiksmju un neveiksmju analīzes.
Svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar administrāciju, grupas
audzinātājiem, piedalīšanās pedagoģiskās sēdēs.
Audzēkņu radošo ideju un priekšlikumu izzināšana un
apkopošana.
Skolas tēla veidošana, sadarbība ar presi, ciemiņu uzņemšana un
citi prezentācijas pasākumi.
Līdzdalība skolas dzīvē, savu priekšlikumu sniegšana.
Aktuālas informācijas ievietošana skolas mājas lapā un sociālajos
tīklos
Pašpārvalde iesaka audzēkņus apbalvošanai par sasniegumiem un
sabiedrisko aktivitāti.
Kopīgu tematisku vakaru organizēšana pašpārvaldes dalībniekiem
Mācību ekskursijas, pieredzes apmaiņas un motivējošie braucieni




Tikšanās, iepazīšanās pirmajā skolas dienā
Grupu un individuālās pārrunas ar audzēkņu vecākiem




Labāko skolēnu un viņu vecāku uzteikšana.
Vecāku, audzēkņu un skolotāju spēku mobilizācija, lai sasniegtu
labākus mācību rezultātus.

Gr.audzinātāji
Gr.audzinātāji,
Skolas administrācija
Gr. audzinātāji

Septembris
Novembris, pēc
nepeiciešamības
Decembris, maijs

Gr. audzinātāji

Visu māc. g.











5. Sadarbība ar
audzēkņu vecakiem

Pēc aktualitātes
Vienu reizi māc. g.
Visu mācību gadu
Visu mācību gadu
Visu mācību gadu
Decembris
Semestra noslēgumā
1x māc. g
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6.Sabiedrības
iesaistīšana skolas
attīstībā



Sadarbība ar nesekmīgo audzēkņu vecākiem.



Karjeras izglītības atbalsta pasākumi
- Karjeras diena
- Individuālas pārrunas ar potenciāliem izglītojamiem un
viņu vecākiem
- Skolas izbraukuma prezentācijas pasākumi reģiona skolās,
Jelgavas novada svētkos
- Dalība citos pasākumos ar skolas stendu
Izlaidums
Uzņemšanas komisijas darbs. Pārrunas ar vecākiem.
Vecāku aptaujas, anketēšana. Rezultātu apkopošana.
Informatīvās tikšanās ar mērķgrupām, sociālajiem partneriem,
uzņēmējiem
Aptaujas un intervijas, lai noskaidrotu sabiedrības vēlmes un
intereses.
Informatīvo un publicitātes materiālu izplatīšana -bukleti, afišas,
informatīvās lapiņas, publikācijas, plakāti utt.
Informācijas materiālu izplatīšana elektroniskajā veidā, tā
piesaistot lielāku interesentu skaitu (mājas lapa, sociāli konti)













7. Adaptācijas perioda
organizēšana 1.kursa
audzēkņiem









Masu izziņas līdzekļu iesaiste, ar nolūku informēt un radīt interesi.
Piedalīšanās dažādos pasākumos ar mērķi popularizēt izglītības
iespējas skolā
Sadarbība ar pašvaldību
Projektu īstenošana (ESF, Erasmus+, Kultūrkapitāla fonds u.c.)
Pirmkursnieku iepazīšanās ar profesiju un mācību plānu.
Iepazīšanās ar izglītības iestādi, tās vēsturi un tradīcijām.
Ekskursija pa skolu, apkārtni un Zaļenieku pagastu.
Informācija par pakalpojumiem skolā un pagastā.
Tikšanās ar skolas administrāciju.
Pietiekama informācijas nodrošināšanas par stundu norisi un
telpām (Stundu saraksts)
Izskaidrošanas darbs par dienesta viesnīcas un skolas kārtības

Grupu audzinātāji
I.Vārslavāne
D. Vīpule-Kuļika
Grupu audzinātāji
Prof.pr. skolotāji
Audzēkņu pašpārvalde

Visu māc. g.
Oktobris
Visu māc. g.
Marts, aprīlis, jūlijs
Pēc pieprasījuma

D. Vīpule-Kuļika
Uzņemšanas komisija
D. Vīpule-Kuļika

Oktobris, decembris, jūnijs
Jūnijs-augusts, decembris

Skolas administrācija

Visu mācību gadu
Pēc vajadzības

I.Vārslavāne, D.VīpuleKuļika

Visu mācību gadu

S. Pahirko, D.VīpuleKuļika
D.Vīpule-Kuļika

Visu mācību gadu

Skolas kolektīvs

Pēc iespējām

Admnistrācija
Projektu koordinatori
Atbildīgie pedagogi
Grupu audzinātāji

Visu māc.g.
Visu māc.g.

Pēc iespējām

Septembris

S. Pahirko
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8.Svētki, tradīcijas un
citi pasākumi

noteikumu vienotību.
Nodibināt telefoniskus sakarus ar vecākiem.
Izglītojamo sociālā izpēte - veselības stāvoklis, ģimenes sastāvs,
sociālo stāvoklis, problēmas un sadarbības iespējas.
Veidot grupas kolektīvu, izvirzot un nostiprinot aktīvu
- grupu iepazīšanās vakari
- mācību ekskursijas un izbraucieni
Tikšanās ar 1.kursa vecākiem (individuāli)
Rudens sporta diena
Izskaidrošanas darbs par disciplināro pārkāpumu izskatīšanas
kārtību

1. Zinību diena
2. Jauno dalībnieku uzņemšana interešu izglītības pulciņos.
3. Audzēkņu pašpārvaldes sēdes.
4. Sporta dienas, sacensības
5. Tematiskie pasākumi dienesta viesnīcā
6. Skolotāju diena.
7. Pasākumu cikls “2020.gads-Brīvība”, “2021.gads- Augšana”.
8. Tematiskās stundas veltītas valsts svētkiem un citām aktivitātēm
9. Adventa laiks. Zaļās muižas izgaismošana
10. Izglītojamo pašpārvaldes viesošanās pie skolas pensionētajiem
skolotājiem Zaļenieku pagastā Ziemassvētku laikā
11. Ziemassvētku pasākumi grupās
12. Radošās piparkūku darbnīcas
13. Ziemassvētku svētrīts
14. Viktorīna “Gudrs vēl gudrāks”
15. Pavasara gaidīšana dažādu tautu kultūrās
16. Lieldienu pasākums Zaļās muižas parkā
17. Baltā galdauta svētki – LR Neatkarības atjaunošanas diena
18. “Skolas lepnums” (profesionālajā izglītībā nominācija “Jaunais
Meistars”
19. Karjeras diena, skolas izbraukuma prezentācijas pasākumi reģiona
skolās
20. Profesiju konkursi skolā, republikā, ārvalstīs
21. Mācību ekskursijas grupās

Grupas audzinātāji
Grupu audzinātāji
Grupu audzinātāji

Regulāri
1.sem.laikā

Grupu audzinātāji
A.Liepa.
Grupu audzinātāji

1.sem.laikā
1.sem. laikā

D. Vīpule-Kuļika,
I.Derevjanko

Saskaņā ar
ārpusklases pasākumu
plānu

Septembris
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22. Piedalīšanās Zaļenieku pagasta pasākumos un labdarības
pasākumos.
23. Piedalīšanās interešu izglītības pasākumos.
24. Izlaidumi (rudens, vasaras)
25. Piedalīšanās Jelgavas novada svētkos
26. Citi pasākumi
VISC pasākumi:
 Aktivitāte Pilsonisko un radošo norišu ciklā “Pašiem sava brīvība”
1)Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums „Radi, rādi,
raidi!”

Sagatavoja

I.Derevjanko
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