
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 

 2021. /2022. mācību gada audzināšanas darba plāns 

 

Skolas misija Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas skolēnam sniedz augstu, spējām atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni 

skolā īstenotajās izglītības programmās, attīsta starpdisciplinārās prasmes, attieksmes, apzināti un motivēti iesaistoties mācību procesā 

Skolas vīzija Brīva, sociāli aktīva personība, virzīta uz pašattīstību, pašizglītošanos un pašrealizēšanos ar atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 
līdzcilvēkiem, tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām 

Skolas vērtības Drošība - vienota izpratne un darbība fiziskās un emocionālās labsajūtas nodrošināšanā. 
• Atbildība – rūpes un pienākumu apziņa. 
• Cieņa – taisnīga un godprātīga rīcība, cienot sevi un citus. 
• Sadarbība – saskaņota darbība kopīgu mērķu sasniegšanā. 
• Radošums – jaunrade, radošas aktivitātes, savu ideju realizācija. 

Skolas 

izvēlētais 

virziens 

audzināšanas 

darbā 

Personības attīstība un vērtībizglītība. 

Vērtības un 

tikumi, kas 

īpaši 

akcentējami 

atbilstoši 

mācību gada 

virzienam 

Atbildība, 

Centība, 

Laipnība, 

Savaldība 

Prioritātes              Veidot pozitīvu un cieņpilnu saskarsmi skolā un ārpus tās, iedzīvinot vienotas vērtībizglītības principus.  

              Skolēnu personīgās higiēnas ieradumu veidošana un nostiprināšana, īpaši Covid-19 izplatības laikā. 

Veselīga dzīvesveida kā dzīves kvalitātes garanta popularizēšana un atbildību lēmumu pieņemšanas nozīmīgums savas un 

līdzcilvēku drošības aizsargāšanā. 

 

 



Darba gaita 

Nr. 
pk. 

Plānotais virziens Norise Plānotais laiks Atbildīgais 

1. Darba plāna sagatavošana, 

izvērtēšana un 

apstiprināšana 

1. Prioritāšu izvirzīšana audzinātāju darbā. 

2. Klašu audzinātāju darba plānu izvērtēšana un apstiprināšana. 

3. Interešu izglītības pulciņu komplektšana, dalībnieku 

saraksta, nodarbību grafika un pulciņu programmu 

apstiprināšana. 

4. Pagarināto grupu komplektēšana dalībnieku saraksta, 

nodarbību grafika apstiprināšana. 

5.  

Septembris H.Puriņš 

2. Klašu 

audzinātāju, 

interešu izglītības 

un pagarināto 

grupu atbalsta 

nodrošināšana 

1. Profesionālās pilnveides semināri, kursi un projekti. 

2. Labās prakses un pieredzes apkopošana audzinātāju 

savstarpējās tikšanās klašu grupās. 

3. Individuālās sarunas ar klašu audzinātājiem, 

pagarināto grupu skolotājiem un pulciņu vadītājiem. 

Visu gadu H.Puriņš 

3. Veidot pozitīvu un cieņpilnu 

saskarsmi skolā un ārpus tās, 

iedzīvinot vienotas 

vērtībizglītības principus. 

1.Skolēnu pašpārvaldes iesaistīšana iedzīvinot vienotus 

vērtībizglītības principus. ( Dažādas formas skolēnu 

pašpārvaldes aktivitātes) 

Visu gadu I.Lintiņa -Lučka 

Klašu audzinātāji 

H.Puriņš 

4. Veselīga dzīvesveida kā 

dzīves kvalitātes garanta 

popularizēšana un atbildību 

lēmumu pieņemšanas 

nozīmīgums savas un 

līdzcilvēku drošības 

aizsargāšanā. 

 

1. Sporta dienas. 

2. Programma “Piens un augļi skolai” 

3. Pārgājieni un āra nodarbības, iniciatīva “ Latvijas skolas soma”  

4. Skolas telpu un skolas teritorijas sakopšana. 

 
 

Visu gadu 

Oktobris -februāris 

Visu gadu 

Aprīlis – Lielā talka 

 

Sporta skolotāji 

Klases audzinātāji  

Klases audzinātāji  

Klases audzinātāji  

H.Puriņš 

izglītības pulciņu 

skolotāji 



5. Skolas un vecāku 

sadarbības veicināšana 

1. Klašu vecāku sapulces. 

2. Vecāku dienas. 

3. Skolas māksliniecisko kolektīvu koncerti un nodarbības ar 

vecākiem. 

Visu gadu  

 

Visu gadu 

Klašu audzinātāji 

Skolas administrācija 

Interešu izglītības 

pulciņu vadītāji, 

klašu audziinātāji 

6. Skolēnu individuālo 

kompetenču pilnveide 

interešu izglītības 

programmās 

1. Jaunas interešu izglītības programmas ieviešana un 

realizēšana.(teātra pulciņš - sākumskola) 

2. Skolēnu talantu attīstīšana vokālajā mākslā, vizuālājā mākslā 

un dizaina tehnoloģijā, tehniskajā jaunradē, deju mākslā. 

(talantu šovs, muzikāli pasākumi klašu grupās) 

 

Visu gadu Interešu izglītības pulciņu 

skolotāji 

7. Iekšējā 

kontrole/pārraudzība 

1. Klases audzinātāju stundu novērošana, klašu audzinātāju 

pašvērtējums 

2. Interešu izglītības pulciņu stundu novērošana. 

Interešu izglītības pulciņu darbības izvērtējams. 

Visu gadu H.Puriņš 

 


