
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Sākumskolas jomas darba plāns 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Dažādu mācīšanas un mācīšanās stratēģiju izmantošana skolēnu tekstpratības attīstīšanai visos mācību priekšmetos, Iekļaujošā 

izglītība, (sekmēt kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības pieejamību), sadarbojoties mācību jomu vadītājiem un skolotājiem. 

 

Plānotais laiks 
 

Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais 

29.09. 
 

ZRKAC Sākumskolas mācību jomas 
sanāksme 

Jelgavas sākumskolas pedagogu 
sadarbība, darba plānošana, 
aktualitātes, diskusijas dažādos 
jautājumos.  

Sākumskolas 
skolotāji, direktoru 
vietnieki 

Reizi ceturksnī tiešsaistē Zemgales reģiona Sākumskolas 
jomu vadītāju seminārs 

Pieredzes un informācijas apmaiņa Zemgales reģiona 
Sākumskolas jomas 
vadītāji 

Novembris - 
Decembris 

ZRKAC Seminārs “ Tekstpratība 
sākumskolā “ 

Pedagogu profesionālās meistarības 
pilnveide un sadarbība.  

Sākumskolas 
skolotāji 

Novembris-
decembris 

Jelgavas 
izglītības 
iestādes 

Tikšanās ar pirmskolas un 
sākumskolas pedagogiem un MK 
vadītājiem 
 

Informēt par “Skola 2030”, pedagogu 
pieredzes apmaiņa 

Jelgavas izglītības 
iestāžu skolotāji 

Mācību gada 
laikā 

Sākumskolas 
Pirmskolas 
izglītības 
iestādes 

Sākumskolas  
Pirmskolu izglītības iestādes 

Pieredzes apmaiņa un sadarbība 
pilnveidotā mācību satura īstenošanā. 
Atvērtās durvis sākumskolās. 
Atvērtās durvis pirmsskolās.  
Pieredze un pētniecība. 

Pirmsskolas 
skolotāji. 
Sākumskolas 
skolotāji. 

Janvāris - 
Februāris 

tiešsaiste Iekļaujošā izglītība sākumskolās 
1.-3.klasēm 

Sadarbība skolu starpā, dalīšanās 
pieredzē.  

 

Konsultācijas (individuālās vai grupu) 

Pēc 
pieprasījuma 

e-vidē Individuālās konsultācijas 
sākumskolas skolotājiem 

Individuālais atbalsts skolotājiem 
profesionālai darbībai 

Sākumskolas 
skolotāji 



Reizi mēnesī  tiešsaistē Grupu konsultācijas 
sākumskolas skolotājiem 

Individuālais atbalsts skolotājiem 
profesionālai darbībai 

Sākumskolas 
skolotāji 

Oktobris tiešsaistē Seminārs par vērtēšanu 1.-
2.klasēs 

Skaidrot un precizēt jauno vērtēšanas 
nolikumu 

Sākumskolas 
skolotāji, direktoru 
vietnieki 

Analītiskais darbs 

Novembris 
Marts 

Google anketa Sākumskolas pedagogu 
anketēšana par  

Gūt atgriezenisko saiti par pedagogu 
sadarbības formām, uzlabojot mācību 
kvalitāti. 

Sākumskolas 
skolotāji 

Visu gadu pēc 
nepieciešamības 

Semināru, mācību stundu 
analīzes, meistarklašu un 
skolotāju sadarbības 
izvērtējums. 

Mācību gada izvērtējums, noteikt 
uzdevumus nākamajam gadam. 

 

Pirmajā 
pusgadā. 

Skolotāju aktīva sanāksme par 
pilsētas olimpiādes 
organizēšanu un darba izveidi. 

Darba mērķis, uzdevumu veidošana. 
Izstrādāt saturu, vērtēšanas kritērijus, 
izanalizēt rezultātus, noteikt 
uzdevumus nākamajam gadam. 

 

Pēc 
olimpiādēm. 

Olimpiāžu rezultātu apkopošana 
un skolēnu mācību sasniegumu 
izvērtēšana. 

Rezultātu apkopošana, izvērtēšana, 
analīze un uzdevumu izvirzīšana darbā 
ar talantīgajiem skolēniem.  

 

Pasākumi skolēniem (olimpiādes, konkursi u.c.) 

Aprīlis e-vidē MatemātikasLatviešu valodas 
olimpiāde 4.klasēm 

Dot iespēju skolēniem apliecināt savas 
zināšanas un prasmes, pielietojot tās 
nestandarta situācijā. 

Sākumskolas 4. 
klašu skolēni 

2.semestrī e-vidē Radošo darbu konkurss “Zaļā 
domāšana” 

Dot iespēju skolēniem apliecināt savu 
radošumu. 

Sākumskolas 2. 
klašu skolēni. 

Mācību jomas vadītāja profesionālā pilnveide 

1 reize mēnesī ZRKAC Mācību jomu vadītāju sanāksme Mācību jomu vadītāju profesionālā 
pilnveide 

Mācību jomu 
vadītāji 

Oktobrī tiešsaiste Reģionālā konference  
 

Mācību jomu vadītāju un pedagogu 
profesionālā pilnveide 

Mācību jomu 
vadītāji, pedagogi 

Pēc skola 2030 
grafika 
 

tiešsaiste Vebināri par aktualitātēm 
jaunajā mācību saturā 

Mācību jomu vadītāju un pedagogu 
profesionālā pilnveide 

Mācību jomu 
vadītāji, pedagogi 

 
Jomas vadītājas:  Elīna Sproģe, Iveta Birziņa 


