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SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES 

PĀRSTĀVJI 

 

KLAŠU VECĀKU PĀRSTĀVJI 
 

DIREKTORS, SKOLOTĀJU 

PĀRSTĀVJI 
 

 

 

 

DARBA GRUPAS 

 

EMOCIONĀLĀ VIDE, 

ATBALSTS UN DROŠĪBA 

 

KULTŪRIZGLĪTOJOŠIE  

PASĀKUMI 

 

MĀCĪBU PROCESS,  

TĀ UZLABOŠANA 

 

MATERIĀLTEHNISKĀ  

BĀZE 

 
 

DARBA GRUPU  PIENĀKUMI 

 līdzdalība skolas 

iekšējās kārtības 

noteikumu uzturēšanā,  

 sadarbības veicināšana: 

vecāks – bērns – 

skolotājs 

 toleranci veicinošu 

pasākumu organizēšana 

 skolas popularizēšana 

sabiedrībā 

 līdzdalība pasākumu/ 

aktivitāšu organizēšanā, 

 radošās darbnīcas  

 izglītojošas lekcijas/ 

tikšanās 

 meistarklases  

 izstādes  

 mācību procesa 

kvalitāte, 

 projektu nedēļa,  

 izzinošas ekskursijas/ 

lekcijas, 

 tikšanās ar … 

 

 

 ierosinājumi 

materiāltehniskās bāzes 

uzlabošanā  

 ēdināšanas jautājumu 

kontrole 

 sadarbības partneru 

apzināšana  

 

 

DARBA GRUPU AKTIVITĀTES  
 

 līdzdalība darbā ar 

skolēniem un ģimenēm, 

izskatot jautājumus par 

skolas iekšējās kārtības 

noteikumu neievērošanu, 

 21.dec. Labdarības 

akcija vientuļajiem 

pagasta iedzīvotājiem, 

 reidi par drošu ceļu uz 

skolu (atstarotāji, 

velosipēdi, motorolleri ) 

 Tikšanos ar … 

organizēšana par 

tolerances/ drošības 

jautājumiem 

 skolas atpazīstamības 

veicināšana sabiedrībā ar 

masu mēdiju līdzdalību 

 sadarbības veicināšana 

ar pagastu 

11. nov. - Lāčplēša diena 
 

1.dec. - radošā darbnīca 

„Adventes vainaga burvība” 
 

20.dec. -vecāku līdzdalība 

Ziemassvētku pasākumā  
 

11.maijs  - Ģimenes diena 
 

30.maijs - Tūrisma diena 

 

22.-23.nov. - mājas darbu un 

mācību līdzekļu 

saglabāšanas pārbaudes reidi 
 

janv.  Individuālo projektu 

ieviešanas gaitas veicināšana  
 

18.-21.apr. -līdzdalība 

projektu dienu organizēšanā 

„Būs tik, cik pats radīsi!” 
 

31.maijs - Konkurss „Gada 

skolēns” 
 

12.decembris „Karjeras 

stāsti” 
 

11.decembris Meistarklase 

„Gatavojam Ziemassvētku 

puzurus”  
 
 

24. nov. - pusdienu ēdiena 

kvalitātes monitorings, 

sanitāri higiēnisko normu 

ievērošanas un inventāra 

saglabāšanas monitorings, 
 

- ziedotāju / mecenātu 

apzināšana materiāltehniskās 

vides uzlabošanai 
 

- skolas atbalsta projektu 

organizēšana / veicināšana 
 

27.aprīlis - Jurģkalna talka, 

dabas takas atjaunošana 

mācību satura praktiskai 

apguvei „Mācamies no 

dabas!” 
 

visu m.g. - makulatūras un 

bateriju vākšanas akcijas  

 

DARBA GRUPAS DINAMISKI SADARBOJAS 

situācijas izvērtēšana, risinājumu meklēšana, rīcības plānošana, nepieciešamo resursu apzināšana 
 

 



 

LAZDONAS PAMATSKOLAS SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 

2016./17.m.g. 
 
 

LAIKS AKTIVITĀTE 

Septembris  1.sept. -   SP  dalība Zinību dienas pasākumā 

29.sept. - Vecāku līdzdalība Miķeļdienas tirdziņa organizēšanā   
 

Oktobris  13. okt. - SP sanāksme „SP darba plāns 2016./17.m.g.” 
 

 

 

 

Novembrī  

10. nov. - SP sanāksme „Vecāku un skolas sadarbība skolēnu iniciatīvas sekmēšanai” 

11.nov. - Vecāku līdzdalība Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā  

17.nov. - Labdarības koncerts Lazdonas pagasta iedzīvotājiem „Nekur nav tik labi, kā 

mājās” 

22.-23.nov. - Vecāku reidi: 

 mācību grāmatu un inventāra saglabāšanas novērtējumam,  

 higiēnas un ēdināšanas kvalitātes novērtējumam; 

 mācību darba kvalitātes sekmēšanai 

 

Decembrī  

1.dec.  - Rūķu darbnīcas klasēs vecāku vadībā „Adventes vainagu veidošana” 

9.dec. – reids „Drošs ceļš uz skolu!” 

11.dec.-  Rūķu darbnīcas klasēs vecāku vadībā „Gatavojam puzurus” 

12.dec. – Karjeras stāsti, Meistarklase uzņēmējdarbībai   

21. dec. - Labdarības akcija vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem 

Janvārī     Vecāku līdzdalība bateriju, makulatūras vākšanā  

Februārī  Vecāku līdzdalība skolēnu individuālo projektu sekmēšanā  

Marts   30.marts - SP sanāksme „Karjeras kurpes meklējumos kopā ar bērniem” 

Aprīlis  

 

27. Jurģkalna talka – skolas dabas takas veidošana  

 Vecāku reidi: 

- mācību grāmatu un inventāra saglabāšanas novērtējumam,  

- higiēnas un ēdināšanas kvalitātes novērtējumam; 

- mācību darba kvalitātes sekmēšanai. 

Maijs  12.maijs-  Ģimenes svētki skolā 

13.maijs -  Pēdējā zvana svētki skolā 

31.maijs -  „Gada skolēna” konkursa apbalvošanas pasākums 

 

*** Pēc nepieciešamības – atbalsta sniegšana darbā ar skolēniem un ģimenēm, 

izskatot jautājumus par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanā 

 

SP priekšsēdētāja: _____________________________      Inese Jekociņa              

 

SASKAŅOTS: _______________ 

Lazdonas pamatskolas direktora p.i I. Juhnoviča 

Lazdonas pagastā, 13.10.2016. 


