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Ievads 

Audzināšanas darba programma ir skolas darba reglamentējošs dokuments, kas 

nosaka audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Programmai ir ieteikuma raksturs, 

to var izmantot ikviens pedagogs un klases audzinātājs savā darbā ar audzināmo klasi. 

Audzināšana ir mērķtiecīgi organizēts cilvēkdarbības process, kas virzīts uz 

sociālās kultūras pieredzes nodošanu no paaudzes paaudzei, uz jaunās vērtīborientāciju 

un pašregulācijas veidošanu un garīguma izkopšanu. 

Audzināšanas procesā veidojas un attīstās personības attieksme pret cilvēku, 

darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību, valsti. Tas nodrošina iespēju kļūt par 

pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, būt atbildīgiem par savu rīcību. 

Audzināšanas darba mērķis: 

Brīvas, atbildīgas un patstāvīgas personības attīstīšana, veidojot attieksmi pret 

dzīves pamatvērtībām- cilvēku, darbu, sabiedrību, valsti, kultūras vērtībām, dabu- 

saglabājot savu kultūras identitāti. 

Uzdevumi: 

1. Izkopt izglītojamiem audzināšanas procesā būtiskākos tikumus, sekmēt 

intelektuālo, emocionālo, morālo un garīgo labklājību un dzīves kvalitāti. 

2. Sekmēt patriotisko un pilsonisko audzināšanu. Skaidrot patriotiskās un 

pilsoniskās audzināšanas tiesības un pienākumus. 

3. Pilnveidot saskarsmes un sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt 

spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē; apgūt prasmes sarunāties, 

saprasties un sadarboties sociālās grupās. 

4. Aktualizēt skolēnu līdzdalību un līdzatbildību klases un skolas kultūrvides 

veidošanā, socializējoties mācību stundās un ārpus stundu darbā. 

5. Sekmēt skolas un ģimenes sadarbības veidošanos. 

6. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes lomu izglītības iestādes darbībā un skolas vides 

veidošanā. 

7. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, 

sasniegumiem pašattīstībā un karjeras izaugsmē. 

 

Audzināšanas darba pamatprincipi: 

 

1. Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība- audzināšanas jautājumu risināšanā 

iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un 

ģimene, valsts un pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība. 

2. Sistemātiskums- nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība. 

3. Nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu 

sasniegšanā. 

4. Ilgtspēja - izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība. 

5. Vienotība un veselums- audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā 

izglītības procesā. 

6. Atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām. 
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Audzināšanas darba pamatvirzieni: 

 

1. Piederība valstij. 

2. Pilsoniskā līdzdalība. 

3. Sevis izzināšana un pilnveidošana. 

4. Vērtībizglītība. 

5. Karjeras izvēle. 

6. Drošība. 

7. Veselība un vide. 

Klases audzinātāju stundu programma tiek veidota 35 klases stundām, atstājot 

organizatoriskās stundas, kuras klases audzinātājs plāno, ievērojot skolēnu vajadzības, 

skolas darba plānu, gatavošanos skolas sarīkojumiem vai latvisko ieražu svētkiem. 

Klases stundu obligātais saturs 

Tēmas 1.-3.kl. 4.-6.kl. 7.-9.kl. 

Piederība valstij 5 5 5 

Pilsoniskā līdzdalība 5 5 4 

Sevis izzināšana un pilnveidošana 5 5 5 

Drošība  4 4 4 

Vērtībizglītība 4 4 4 

Veselība un vide 5 4 4 

Karjeras izvēle 3 4 5 

Organizatoriskie jautājumi 4 4 4 

Kopā 35 35 35 (9.klasei 

34) 

Stundu skaits katrai tēmai ir rekomendējošs. 

Klašu audzinātāju pienākumi: 

 Iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, 

aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības. 

 Informēt par aktualitātēm skolas dzīvē. 

 Veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem 

organizējot klases pasākumus( tikšanās, klases vakari u.c.), veidojot klases 

tradīcijas. 

 Analizēt skolēnu sasniegumus, izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt 

pašvērtējumu. 

 Motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpus stundu darbībā, tajā 

skaitā interešu izglītības programmās. 

 Iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpus stundu pasākumos. 

 Organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un 

sakopšanā. 

 Sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot viņu individuālās 

vajadzības, sekmēt viņu personības attīstību. 

 Sadarboties ar vecākiem. 
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Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu, plānu, 

klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā 

plāno un īsteno: 

 Klases stundu tematus, 

 Skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un 

atbalsta personālu, 

 Sadarbību ar skolēnu un vecākiem, 

 Ārpusstundu aktivitātes. 

 

Klases audzinātāja dokumenti: 

 Klases audzinātāja darba plāns. 

 Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze). 

 Vecāku sapulču un individuālo sarunu protokoli (ieraksti e-klasē). 

 Ekskursiju (pārgājienu ) pieteikumi. 

 Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību 

pasākumos, konkursos. 

 Klases audzinātāja darba pašvērtējums. 

 

Audzināšanas darba formas un metodes: 

1)Klases  stundas: diskusija, klases pārrunas, klases sanāksmes, projekta metode, 

simulācijas spēles, situāciju analīze, sarunas mazās grupās, lekcija, stāstījums, 

instruktāža u.c.  

2)Ārpus skolas izglītība: muzeji, ekskursijas, pārgājieni, talkas, labdarības akcijas; 

3)Skolēnu pašpārvalde: skolas pasākumu organizēšana, sadarbība ar novada skolu 

pašpārvaldēm u.c. 

4)Sadarbība ar vecākiem: skolas padomes darbība, skolas un klases vecāku sapulces, 

vecāku dienas, sekmju izraksti, informācija par skolas un klases pasākumiem u.c.  

5)Skolas pasākumi: gadu gaitā skolai ir izveidojušās savas tradīcijas. Skola lepojas ar 

tām: 

 Zinību dienu; 

 Dzejas dienu; 

 Olimpisko dienu; 

 Miķeļdienas pasākumu; 

 Skolotāju dienu; 

 Karjeras dienām; 

 Labo darbu nedēļu; 

 Skolotāju dienu; 

 Mārtiņdienas tirgu; 
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 Lāčplēša dienu; 

 Valsts svētku pasākumiem; 

 Dzejas stundu klasēs; 

 Labdarības pasākumiem- piparkūku cepšanu, kartiņu gatavošanu, pensionāru 

apciemošanu Misas ciematā un pansionātā “Atvasara”; 

 Ziemassvētku koncertu; 

 Barikāžu atceres dienu; 

 1.klases 100.dienu; 

 Ēnu dienām; 

 Lieldienu pasākumiem; 

 Lielo talku; 

 Mātes dienas koncertu; 

 Pēdējais zvanu; 

 Mācību gada noslēguma pārgājienu; 

 Pateicības dienu. 

 

6) Skolēnu stimulēšana- skolā izstrādāta kārtība, lai motivētu un stimulētu Misas 

pamatskolas skolēnus uzrādīt labākus sasniegumus mācību un ārpusstundu darbā, 

paplašināt redzesloku, vēlmi piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, 

konkursos, sacensībās. 

Programmā ir ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē audzināšanas darbības 

īstenošanu: 

https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/ieteikumi_klases_st_progr_i

st.pdf  

https://www.izm.gov.lv/lv/noteikumu-projekts-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-

informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-

izvertesanas-kartiba  

 

http://www.misaspamatskola.lv/images/dokumenti/misas_pamatskolas_nolikums_2020

.pdf  

http://www.misaspamatskola.lv/images/dokumenti/ieksejie_kartibas_noteikumi_01092

020.pdf 

http://www.misaspamatskola.lv/images/dokumenti/vertesanas_kartiba_2020_21.pdf  

http://www.misaspamatskola.lv/images/dokumenti/pasnovert_zinojums_01102020.pdf  

 

Misā, 2020. gada 1. septembrī 
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