
Misas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu darba plāns 

2021. /22. mācību gadam 

 

Darbs ar pirmsskolas izglītības grupu darbiniekiem 
1. Instruktāžas par bērnu drošību un veselību Septembris I.Zariņa 

2. Darba drošības instruktāža Septembris L. Indreļuns 

3. Darbinieku sanāksme Augusts  I.Zariņa 

4. Darbinieku sanāksme Janvāris I.Zariņa 

Pirmsskolas izglītības grupu dokumentācija 
1.  Darba plāna sastādīšana 2021. /22. mācību gadam Septembris I. Zariņa 

2.  Darba grafiku sastādīšana Septembris I.Zariņa 

3.  Nodarbību plānojuma sastādīšana Septembris I.Zariņa 

4 Dienas plānojumu sastādīšana Septembris I.Zariņa 

5.  Zāles noslogojuma izveidošana Septembris I.Zariņa 

6. Jaunpienākušo bērnu personas lietu sakārtošana Septembris I.Zariņa 

7.  Pedagogu tarifikācijas sastādīšana Septembris I.Zariņa 

Pedagoģiski organizatoriskais darbs 
1. Pedagoģiskās padomes sēde – Kompetenču pieejas 

mācību procesā realizēšana, bērnu attīstības 

izvērtējums 1.pusgadā,  galveno darba prioritāšu 

izvērtējums un turpmākā darbība, pedagogu darba 

kvalitātes pašvērtējums, sagatavošanas grupas un 

1.klases sadarbības izvērtējums. 

5. janvāris I. Zariņa, 

grupu skolotājas 

2.  Pedagoģiskās padomes sēde –  Bērnu attīstības 

vērtējums, sešgadīgo bērnu gatavība pamatizglītības 

iegūšanai, kompetenču pieejas mācību procesā 

realizēšanas izvērtējums, turpmākie darbības virzieni 

un galvenās darba prioritātes 2022./2023.m.g. 

30. maijs I. Zariņa,  

grupu skolotājas 

3.  Skolotāju apspriedes par aktuālām tēmām Katru  trešdienu I. Zariņa 

4.  Mācību procesa vērošana. Atklātās āra nodarbības 

“Dosimies dabā!” 

“Rūķīšu”grupā 

 

 

 

“Kāpēcīšu” grupā 

 

 

 

 

 

“Kamoliņu”grupā 
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9.februāris 

24.maijs 

 

13.oktobris 

17.februāris 

19.maijs 

 

 

 

26.oktobris 

18.janvāris 

10.maijs 

I. Zariņa,  

grupu skolotājas 

L.Spalva 

 

 

 

J.Paula, 

V.Tropika 

 

 

 

 

I.Kantāne,  

M.Baldiņa 

Svētki un citi pasākumi 
1. Zinību diena 1. septembris I. Zariņa 

2. Dzejas diena 10. septembris Grupu skolotājas 

3. Pasaules talkas diena 17.septembris I. Zariņa 



grupu skolotājas 

4. Miķeļu diena  29. septembris Grupu skolotājas, 

mūzikas 

skolotājas 

5. Rudens pārgājiens 18.-22.oktobris Grupu skolotājas 

6.  Radošās pēcpusdienas ar sākumskolas draugiem 

(attālināti) 

25.-29.oktobris Grupu skolotājas 

8. Mārtiņi 10. novembris M.Lagzdiņa 

9.  Latvijas dzimšanas diena.  

 

17. novembris M.Lagzdiņa 

10. Radošās pēcpusdienas ar vecākiem – “Adventi 

gaidot” (Foto kolāžas, radošie darbiņi – vecāku 

iesūtītas, grupās veido izstādes.) 

22. novembrī Grupu skolotājas 

11.  Ziemassvētku gaidīšana. 1. Advente 29.novembris Grupu skolotājas 

12. Ziemassvētku gaidīšana. 2. Advente 6. decembris Grupu skolotājas 

13. Ziemassvētku gaidīšana. 3. Advente 13. decembris Grupu skolotājas 

14. Ziemassvētku gaidīšana. 4. Advente 20. decembris Grupu skolotājas 

15. Ziemassvētku eglītes grupās 23. decembris M.Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

16. “Paldies! “ diena 11. janvāris M. Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

17. Ziemas pārgājiens 17.-21.janvāris Grupu skolotājas 

18. Atvadas no ziemas -  “Meteņi”  8. februāris M.Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

19. Mīļdieniņa  15. februāris M. Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

20. Starptautiskā Dzimtās valodas diena  21. februāris Grupu skolotājas 

21. Marts – teātra mēnesis. Uzvedumu gatavošana un 

prezentācija.   

Visu marta mēnesi. M.Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

22. Krāsu diena Marts I.Kantāne 

23.  Visās grupās: Lielās dienas svinēšana  14. aprīlis M.Lagzdiņa, 

grupu skolotājas 

24. Pavasara sporta spēles 21.aprīlis Grupu skolotājas 

25. Foto diena Maijs Grupu skolotājas 

26. Ģimenes dienas svinības  12. maijs Grupu skolotājas 

27.  Izlaidums " Kamoliņu" grupai  31. maijs I.Kantāne 

I. Zariņa 

Izstādes  
1. Radošo darbu  un foto izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Septembris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

2. Radošo darbu un foto izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Oktobris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

3. Radošo darbu un foto  izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Novembris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

4. Radošo darbu un foto izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Decembris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 



5. Radošo darbu un foto izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Janvāris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

6. Radošo darbu un foto  izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Februāris I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

7.  Radošo darbu un foto  izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Marts I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

8. Radošo darbu un foto  izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Aprīlis I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

9. Radošo darbu un foto izstādes grupu un pirmsskolas 

telpās, atspoguļotas skolas mājas lapā, pēc 

nepieciešamības arī Facebook un lietotnē WhatsApp 

Maijs 

 

I.Zariņa, 

grupu skolotājas 

Darbs ar bērnu vecākiem 
2. Vecāku sapulces: 

“Rūķīšu grupā” 

 

 

 

“Kāpēcīšu”grupā 

 

 

 

 

 

 

“Kamoliņu” grupā 

 

 

Grupu sapulces jaunajiem vecākiem. 

 

 

7. septembris 

13.decembris 

20. maijs 

 

15. decembris 

18. maijs 

 

 

 

 

 

1. decembris 

9.maijs 

 

1.augusts 

Grupu skolotājas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Krūmiņa, 

L.Spalva, 

I. Zariņa 

3. Individuālas konsultācijas, pārrunas  Visu gadu Grupu skolotājas 

4.  Informatīvs materiāls par aktuālām tēmām vecāku 

stūrīšos, skolas mājas lapā, Facebook,  e-klasē, lietotnē 

WhatsApp  

Visu gadu Grupu skolotājas 

5.  Vecāku iesaistīšana izstāžu veidošanā, svētku 

sagatavošanā un norisē, sporta pasākumos, ikdienas 

darbā attālināti, sadarbībā ar grupu skolotājām 

Visu gadu I. Zariņa, 

grupu skolotājas 

 


