
Misas pamatskolas darba prioritātes un uzdevumi  2020./21. mācību gadā 
 

Joma Prioritāte Uzdevumi 
 

Mācību saturs Kompetencēs balstītā mācību 
satura ieviešana 1.,4.,7. klasēs 

atbilstoši jaunajam 
pamatizglītības standartam 

1.Divas reizes mēnesī pedagoģiskā procesa plānošanu darba grupās vai metodiskajās 
komisijās. 
2. Četras  reizes gadā izvērtēt pilnveidotā mācību satura ieviešanas gaitu 1.,4.,7. 
klasēs. 
3.Veicināt pedagogu sadarbību mācību procesa norises plānošanā, atvērtību dalībai 
profesionālās pilnveides kursos un piedāvāto metodisko materiālu izmantošanā. 

 
 
 
 
 
 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Mācīšanas un mācīšanās 
stratēģiju pilnveide jēgpilnas 
mācību stundas plānošanā, 

vadīšanā un izvērtēšanā 

1. Pilnveidot starpdisciplināro pieeju mācību satura apguvē. 
2. Nodrošināt formatīvās vērtēšanas kvalitāti, iekļaujot pašvērtēšanu un savstarpējo 
vērtēšanu. 
3. Pilnveidot pedagogu prasmi strādāt diferencēti ar dažādu spēju līmeņu skolēniem. 
4. Veidot un attīstīt skolēnos pašvadītas mācīšanās, pētnieciskās un IT izmantošanas 
prasmes. 
5. Izstrādāt vienotus kritērijus  un metodiku mācību stundu vērojumu uzskaitei un 
analīzei. 
6. Izmantot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, un programmas “ 
Latvijas skolas soma” piedāvātās aktivitātes un norises mācību procesa dažādošanai. 
 

 
 
 
 
 
 

Atbalsts 
skolēniem 

Skolēnu izpratnes 
pilnveidošana par izglītības 

nozīmi  viņa turpmākajā dzīvē 
un karjeras iespējām 

 
 

Izglītojamo valstiskās un 
nacionālās identitātes, 

pilsoniskuma un patriotisma 
izpratnes, atbildības 

veidošana 

1.Aktivizēt sadarbību ar atbalsta personālu – pārrunas,diskusijas, piemērotības testu 
veikšana. 
2.Nodrošināt savlaicīgu atbalsta personāla līdzdalību mācību procesā atbilstoši 
izglītojamo vajadzībām. 
3. Akcentēt vecāku lomu un līdzdalību izglītošanās un karjeras izvēles procesā. 
 
1.Sekmēt izglītojamo līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesos, Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un pilnveidē, kultūras 
mantojuma apguvē. 
2. Kopt skolas, vietējās kopienas un novada tradīcijas. Iesaistīties Misas ciemata, 
Vecumnieku novada un valsts piedāvātajās aktivitātēs. 
3. Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu skolā. 
4. Sekmēt skolas jauniešu iesaistīšanos Vecumnieku novada jauniešu kustībā. 
 

Izglītības iestādes 
vide 

Modernizēt mācību vidi  
atbilstoši jaunā 

pamatizglītības standarta 
prasībām 

1.Pielāgot āra vidi izglītības procesa nodrošināšanai ārpus telpām. 

Resursi Plānveidīgs skolas telpu 
atjaunošanas un 

modernizācijas process 

1.Pārkārtot izglītojamo ģērbtuvi, iegādāties personalizētus garderobes skapīšus. 
2. Klašu telpu, skolas bibliotēkas nodrošināšana ar digitālajiem rīkiem attālinātā 
mācību procesa nodrošināšanai. 
 

Izglītības iestādes 
darba 

organizācija, 
vadība un 
kvalitātes 

nodrošināšana 
 
 

Izglītojamo vecāku iesaiste 
skolas darba plānošanā un 

novērtēšanā 
 

Misas pamatskolas attīstības 
plāna izstrāde 2020. -

2023.gadam 
 

Gatavošanās skolas un 
izglītības programmu 

akreditācijai 
 

1.Sagatavot vecākiem ikmēneša pārskatu par skolas darba norisēm. 
2.Divas reizes gadā rīkot vecāku aptaujas par dažādām skolas darba jomām. 
 
 
 
 
 
1.Aktualizēt skolas pašnovērtējuma ziņojumu par 2020./21.m.g., iesniegt IKVD 

                                                                                       

                                                                                       Apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 2020.gada 28. augustā. 


