
 

RĪGAS 2. PAMATSKOLAS 

Audzināšanas darba prioritātes 2021./2022.m.g. – 2023./2024.mg.  

 

 

 

 

 

Pamatjoma 2021./2022. m.g. 
 

2022./2023. m.g. 
 

2023./2024. m.g. 
 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 
  Apgūt drošības noteikumus un 

veidot atbildību par savas un 

citu drošības un veselības 

saudzēšanu. 
3. Izglītojamo 

sasniegumi 
   

4. Atbalsts 
izglītojamiem Palīdzēt apzināties savas tiesības, 

pienākumus, uzņemties atbildību par 

savu rīcību. 

Sekmēt draudzīgu, labestīgu 

savstarpējo attiecību veidošanos starp 

klases biedriem un prasmi sazināties 

ar pieaugušajiem. 

 



 

2021./2022.m.g. 

Pamatjoma  Atbalsts skolēniem  Atbildīgais 

Prioritāte  Palīdzēt apzināties savas tiesības, pienākumus, uzņemties atbildību par 

savu rīcību. 

Klašu/grupu 

audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji, 

sociālais pedagogs. 

Mērķis  Skolēni uzņemas atbildību par savu rīcību, izprot līdzatbildības nozīmi.  

Novērtēšanas kritēriji  Zina savas pamattiesības un pamatpienākumus ģimenē un skolā. 

Prot ievērot un pielietot gūtās atziņas ikdienā. 

Audzināšanas darba plāni. 

 

 

Uzdevumi 

1. Veicināt prasmi ar cieņu un izpratni izturēties pret citu cilvēku tiesībām. 

2. Prot respektēt savus un līdzcilvēku pienākumus un tiesības.  

3. Spēj uzņemties rūpes par citiem cilvēkiem un atbildēt par savu rīcību. 

 

. 



2022./2023.m.g. 

Pamatjoma  Atbalsts skolēniem  Atbildīgais 

Prioritāte  Sekmēt draudzīgu, labestīgu savstarpējo attiecību veidošanos starp 

klases biedriem un prasmi sazināties ar pieaugušajiem. 

Klašu/grupu audzinātāji, 

skolas sociālais 

pedagogs, psihologs. 

Mērķis  Pilnveidot vienotu sistēmu skolēnu pozitīvu attiecību veicināšanai 

skolā 

 

Novērtēšanas kritēriji  Solēns izsaka savu viedokli, uzklausa un respektē klasesbiedru 

viedokli. 

Veido attiecības ar citiem, pamatojoties uz cieņu, sapratni un 

draudzīgumu. 

Organizēti pasākumi kopā ar skolēniem, skolēnu pašpārvaldi 

Pozitīvie ieraksti e-klasē 

 

Uzdevumi 

1. Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par cieņpilnām savstarpējām attiecībām. 

2. Veidot pozitīvu attiecību kultūru skolotāju un skolēnu vidū.  

3. Atbalstīt ikviena skolēna pozitīvo uzvedību. 

4. Veicināt prasmi apzināties savas vērtības. 

5. Sekmēt pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanas starp klasesbiedriem un prasmi sazināties ar pieaugušajiem. 



2023./2024.m.g. 

Pamatjoma  Atbalsts skolēniem  

 Mācīšana un mācīšanās 

Atbildīgais 

Prioritāte  Apgūt drošības noteikumus un veidot atbildību par savas un citu 

drošības un veselības saudzēšanu. 

Klašu/grupu audzinātāji, 

pedagogi, skolas sociālais 

pedagogs, psihologs. 

Mērķis  Veicināt skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu un personiskās 

drošības jautājumiem  

 

Novērtēšanas kritēriji  Zina, kā rūpēties par savu veselību ikdienā (personīgā un zobu 

higiēna, veselīgs uzturs un fiziskā aktivitāte). 

Atbilstoši savam vecumam izprot un apzinās pamatnoteikumu 

nozīmīgumu. 

Prot meklēt palīdzību, ja nokļūst nepatīkamā situācijā. 

Audzinātāju darba plānojums 

 

Uzdevumi 

1. Rosināt izpratni par drošību dažādās situācijās.  

2. Attīstīt prasmes novērtēt drošību un rīkoties dažādās situācijās.  

3. Sekmēt skolēnu atbildību lēmumu pieņemšanā savas un līdzcilvēku drošības nodrošināšanā. 
 


