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 datums Forma / Saturs Klašu grupa Atbildīgais 
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1. Zinību dienas pasākums skolā 1.-9.kl. int.izgl.ped. 

1. Zinību dienas klases stundas 1.-9.kl. Kl.audz. 

-9. Ziņas par skolēnu un viņa ģimeni (skolas obligātās 

dokumentācijas aizpildīšanai) 

1.-9.kl. Kl.audz. 

-16. Iepazīstināšana ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem                         1.-9.kl. Kl.audz. 

-16. Iepazīstināšana ar kārtību, kādā tiek reģistrēti skolēnu 

kavējumi un notiek skolēnu vecāku, pašvaldības vai valsts 

iestāžu informēšana par skolēnu neattaisnotiem stundu 

kavējumiem.  

1.-9kl. Kl.audz. 

-16. Informācija par fotografēšanu/filmēšanu un informācijas 

izmantošanu skolas publicitātes vajadzībām 

1.-9.kl. Kl.audz. 

29. Vecāku atbalsts Miķeļdienas gadatirgus organizēšanā un 

norisē 

1.-9.kl. Kl.audz. 

 

O
k

to
b

ri

s 

17.-20. Individuālas pārrunas, konsultācijas un tikšanās  (pēc 

savstarpējas vienošanās – klātienē, elektroniski,telefoniski 

1.-9.kl. Kl.audz. 

21. „Rudens liecību” izsniegšana    

13. Skolas Padomes sanāksme „SP ievēlēšana, darba plāns”   
 

N
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b
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10. Skolas vecāku sapulce    

10. Skolas Padomes sanāksme  „Vecāku un skolas sadarbība 

skolēnu iniciatīvas sekmēšanai” 

  

11. Lāčplēša dienai veltīta pēcpusdiena ar ģimenēm  

„Augsim stipri Lāčplēša garā!” 

1.-9.kl. Kl.audz. 

17. Labdarības koncerts par godu valsts svētkiem  

„Nekur nav tik labi kā mājās!” 

1.-9.kl. int.izgl.ped., 

kl.audz. 

21.-24. Klašu vecāku sanāksmes, tematiskas pārrunas , tikšanās 1.-9.kl Kl.audz. 
 

D
ec

em
b

ri
s 9. Informatīva vecāku sanāksme par VPD norises kārtību un 

nosacījumiem 

9.kl. Kl.audz. 

20. Ziemassvētku koncerts skolā „Sniegavīra Ziemassvētki” 1.-9.kl. int.izgl.ped. 

12. Rūķu radošās darbnīcas – vecāku meistarklases 1.-9.kl. Kl.audz. 

21. Liecību izsniegšana par 1.semestri                                                                             1.-9.kl. Kl.audz. 
 

ja
n

v
ā

ri
s Vecāku atbalsts izlietoto bateriju, elektroiekārtu un 

makulatūras vākšanas konkursā  

1.-9.kl. kl.audz. 

Vecāku līdzdalība skolēnu personīgo projektu īstenošanā  1.-9.kl. kl.audz. 
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individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, 

klases audzinātāju, skolas administrāciju  (vēlama 

individuāla pieteikšanās elektroniski  vai telefoniski); 

1.-9.kl. kl.audz.,  

inter izgl.ped,           

māc.pr.skol.  

Vecāku līdzdalība skolēnu personīgo projektu īstenošanā  kl.audz. 
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30. Skolas Padomes sanāksme  „Karjeras kurpes meklējumos 

kopā ar bērniem” 

 

 Direktors  
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 27. Jurģkalna talka  1.-9.kl. Kl.audz. 
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11. Ģimenes dienai veltīts  koncerts skolā. 1.-9.kl. Inter izgl.ped,          

kl audz. 

12. Pēdējās mācību stundas zvana svētki  1.-9.kl. Interešu 

izgl.pedagogi 

30. Tūrisma diena. – pārgājienu diena skolēniem ar vecākiem 1.-9.kl. Kl.audz. 

31. ”Pateicības diena” - skolas atzinības raksti skolēniem un 

ģimenēm, par atbalstu skolas dzīves pilnveidošanā, „Gada 

skolēnu” apbalvošana  

1.-9.kl. Administrācija 

31. Skolēnu mācību sasniegumi un kavējumi liecībās, liecību 

izsniegšana, informēšana par papildu mācību pasākumiem  

1.-9.kl. Kl.audz. 
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ū
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ij

s 1. 2017./2018..m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās. 

Iepazīšanās ar skolu un klases audzinātāju. 

pirms 1.kl. Administrācija 

1.-15. Darbs ar skolēniem, kuriem ir papildus mācību pasākumi 1.-9.kl. Kl.audz. 

9. Izlaidums 9.klasei 9.kl. Administrācija 
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27. 2017./2018.m.g. 1.klašu skolēnu vecāku tikšanās, 

iepazīšanās ar skolu un klases audzinātāju 

pirms 1.kl. Administrācija 

25. Skolēnu uzstāšanās gatavošana Zinību dienas pasākumam. 1.kl. Inter. izgl.ped 
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Vecāku informēšana par skolēnu mācību vērtējumiem un skolas 

apmeklējumu (paraksti dienasgrāmatās katru nedēļu, vērtējumu un 

kavējumu izraksts reizi mēnesī). 

1.-9.kl. Kl.audz. 

Individuālas pārrunas, konsultācijas un tikšanās                                                         

(pēc savstarpējas vienošanās – klātienē, elektroniski, telefoniski) 

1.-9.kl. Kl.audz. 

Informatīvi ziņojumi (dienasgrāmatās, e-pastos, SMS) 1.-9.kl. 

Iepazīšanās ar skolas darbu reglamentējošiem normatīvajiem 

dokumentiem pēc pieprasījuma (Skolas nolikums, Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

u.c.). Pieejami pie skolas administrācijas  

1.-9.kl. Administrācija 

Pārrunas ar vecākiem pirms iestāšanās skolā vai pirms izstāšanās no 

skolas 

1.-9.kl. Administrācija 

Apsveikumi, pateicības u.c. vecākiem un skolēniem dienasgrāmatās 1.-9.kl. Kl.audz. 

Informācija par aktualitātēm skolā 

www.lazdonaspamatskola.mozello.lv   

1.-9.kl. Int. izgl.pedag 

Kl.audz 

Kopīgi  (skolēni – ģimene – klases audzinātājs) ārpusstundu 

pasākumi skolā un ārpus tās – tematiskie klases vakari, sporta 

dienas, kultūras pasākumu apmeklējumi (pēc kl.audz. vai vecāku 

iniciatīvas) 

1.-9.kl. Kl.audz. 

Skolēnu radošo darbu izstāžu apmeklēšana skolā  1.-9.kl. Inter.izgl.ped 

Individuālas tikšanās ar vecākiem par atbalsta pasākumiem 

skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem un talantīgiem bērniem  

1.-9.kl. Pedagogi  
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