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Rīgas 2.pamatskolas 

direktors______________I.Upenieks 

 
Rīgas 2. pamatskolas darba plāns 2022./2023. mācību gads. 

 
Izglītības 

darba joma 

Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs 

Mācību saturs Skolas darba 

plāna 

apstiprināšana 

2022./2023. m.g. 

Skolas darbības 

reglamentējošas 

dokumentu 

izpilde.  

Atklāto stundu 

grafika 

sastādīšana uz 

1.semestri.  

 

Kursu, 

semināru 

apmeklēšana

s plānošana. 

Skolotāju 

diena – 

organizē 

skolēnu 

pašpārvalde 

 Individuālo 

mācību plānu 

atsevišķos 

mācību 

priekšmetos   

sastādīšana. 

Atklāto stundu 

grafika 

sastādīšana uz 

2.semestri. 

MG sēde par 

māc. gada 

rezultātiem un 

skolēnu 

pielaidi  pie 

kvalifikācijas 

prakses. 

 

1.semestra 

mācību 

sasniegumu un 

kavējumu 

analīze. 

Projektu 

nedēļas tēmas 

izvēle. 

  Arodizglītības 

eksāmenu 

materiālu - 

testu 

teorētiskās un 

praktiskās 

daļas 

aprobācija. 

 

MG sēde par 

māc. gada 

rezultātiem un 

skolēnu 

pielaidi  pie 

kvalifikācijas 

eksāmena. 

Klases analīze. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību 

priekšmetu 

programmu 

saiknes 

nodrošināšana ar 

reālo dzīvi. 

 Kompetenču 

pieredzes 

apmaiņa 

starp MG. 

 

 Projektu 

nedēļas 

plānošana.  

 

Projektu 

nedēļas 

organizēšana 

2 k. klašu 

skolēnu 

gatavošanās 

eksāmeniem. 

  MG atskaites- 

darba 

izvērtēšana. 

Izglītojamo 

sasniegumi 

Centralizēto un 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

sasniegumu 

analīze. 

PII, 1. klašu 

un 

jaunuzņemto 

izglītojamo 

adaptācijas 

perioda 

skolā 

analīze. 

 Skolēnu 

mācību 

sasniegumu 

uzskaites 

dokumentu 

kontrole, 

rezultātu 

izvērtēšana. 

PII  

izglītojamo, 

kuri 

2022./2023.m

g gatavojas 

uzsākt 

mācības skolā 

apsekošana. 

Izglītotas, 

kompetentas 

personības 

veidošana, 

kura spēj 

iekļauties 

darba tirgū 

un sociālajā 

apritē. 

Mācību 

prakses 

analizēšana, 

rezultāti.  

1.-4. klašu 

skolēnu 

mācību 

sasniegumu 

analīze. 

Ieteikumi 

nākamajam 

māc. gadam 

mācību 

prakses 

organizēšanai. 

grupās. 

 

Atbalsts 

izglītojamiem 

Skolēnu veselības 

un sociālā aprūpe. 

Audzinātāju 

un skolas 

Aptauja 

9.klasēs             

Atbalsta 

sniegšana 

Atbalsta 

sniegšana 

Ekskursijas 

uz 

Vecāku 

diena – 

PII – Bērnu, 

kuriem ir 

Vecāku dienas 

– atvērto 



 

 

Sociāli – 

pedagoģisko 

atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem 

un vecākiem 

drošības 

jautājumos. 

 

Skolēnu 

pašpārvaldes 

vēlēšanas 

atbalsta 

personāla 

darbs 

kavējumu 

profilaksē.                             

par 

profesijas 

izvēli. 

 

Nodrošināt 

izglītojamie

m 

kvalitatīvu , 

mūsdienu 

izglītības 

prasībām 

atbilstošu 

mācību 

procesu, kas 

veicina 

izglītojamo 

karjeras 

izaugsmes 

iespējas.   

izglītojamiem 

no sociālā 

riska ģimenēm 

Atbalsts 

karjeras 

izvēlē: 

nodarbības, 

ekskursijas 

pēc karjeras 

plāna. 

Intelekta 

izpēte  

Mērķauditorija 

Pirmsskolas 

audzēkņi  

Mērķi  

Intelekta 

struktūras 

izpēte 

Atzinumu 

sagatavošana  

(PMK) 

izglītojamiem 

karjeras 

izvēles 

jautājumos. 

 

Ilgtermiņa 

sadarbības 

līgumi ar 

darba 

devējiem 

nozarē, kas 

nodrošina 

izglītojamiem 

iespēju 

teorētiskās 

zināšanas 

pielietot 

praktiska 

darbā. 

uzņēmumie

m . 

Skolēnu 

aptauja 

Tēma: 

Profesijas 

izvēle 

Mērķauditori

ja 9. klašu 

skolēni 

Mērķi  

Noskaidrot 

skolēnu 

plānus un 

gaidas, kas 

saistīti ar 

profesionālo 

nākotni. 

atvērto 

durvju 

dienas 

plānošana. 

Aptauja 1-9.  

un 12. klašu 

vecākiem 

par KI. 

Atbalsts 

karjeras 

izvēlē: 

nodarbības, 

ekskursijas 

pēc karjeras 

plāna. 

nākamajā gadā 

jāuzsāk 

mācības 

attīstības 

izvērtēšana, 

raksturojums. 

Vecāku dienas 

– atvērto 

durvju dienas 

organizēšana. 

Konsultācijas 

pēc personības 

diagnostikas 

rezultātiem 

Mērķauditorija 

9-11   klašu 

skolēni  

Mērķi 

Psiholoģiska 

atbalsta 

sniegšana. 

Iekšējo 

resursu 

aktualizācija 

durvju dienas 

izvērtēšana. 

 

Izglītības 

iestādes vide 

 

Atbalsts 

jaunajiem 

pedagogiem. 

 

Mācību klašu un 

skolas telpu  

remontdarbi un 

labiekārtošanas 

darbi. 

 

 

Mācību 

grāmatu 

iegāde. 

Mācību 

klašu un 

skolas telpu  

remontdarbi 

un 

labiekārtoša

nas darbi. 

Skolas 

teritorijas 

uzkopšanas 

tehnikas 

iegāde. 

 

 

Remontdarbu 

plānošana 

nākamajam 

gadam. 

 

Jaunās 

datortehnikas 

iegāde un 

pieslēgšanas 

mācību 

kabinetos. 

 

 

Mācību 

līdzekļu 

iegāde. 

 

 

Mācību klašu 

un skolas telpu  

remontdarbi 

un 

labiekārtošana

s darbi. 

Mācību 

klašu un 

skolas telpu  

remontdarbi 

un 

labiekārtoša

nas darbi. 

 

 

Skolas 

teritorijas 

apzaļumošan

a , 

sakopšana 

un 

labiekārtoša

na. 

Zālās klases 

irīkošana. 

 

Lielā talka- 

skolas 

teritorijas 

sakopšana.  

 

Mācību klašu 

un skolas telpu  

remontdarbi 

un 

labiekārtošana

s darbi. 

Iepirkumu 

plānošana 

jaunajam 

mācību 

gadam,  

 

 

Resursi. Skolotāju 

tālākizglītības 

vajadzību izpēte, 

atbilstoši skolas 

attīstības plānam. 

 

Izglītības iestādes 

valsts budžeta un 

brīvie līdzekļi. 

Izglītības iestādes 

Pedagogu 

portfolio 

pārbaude. 

Izglītības 

iestādes 

valsts 

budžeta un 

brīvie 

līdzekļi. 

Izglītības 

Izglītības 

iestādes 

valsts 

budžeta un 

brīvie 

līdzekļi. 

Izglītības 

iestādes 

personāls. 

 

 Izglītības 

iestādes valsts 

budžeta un 

brīvie līdzekļi. 

Izglītības 

iestādes 

personāls. 

 

 

 

Izglītības 

iestādes 

valsts 

budžeta un 

brīvie 

līdzekļi. 

Izglītības 

iestādes 

personāls. 

 

 

 

Izglītības 

iestādes valsts 

budžeta un 

brīvie līdzekļi. 

Izglītības 

iestādes 

personāls. 

 

 

 

Finansu 

līdzekļu 

plānošana 

nākamajam 

mācību 

gadam. 

 

Izglītības 

iestādes valsts 

budžeta un 



personāls. 

 

iestādes 

personāls. 

 

 

  brīvie līdzekļi. 

Izglītības 

iestādes 

personāls. 

 

Izglītības 

iestādes darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitāte. 

Tāmes izstrāde 

2022. /2023.m.g.          

Evakuācijas 

mēģinājums. 

 

Skolas darbu 

reglamentējo

šo 

dokumentu 

pārskatīšana. 

 

Skolotāju 

profesionālā 

pilnveide 

 PII - 

Pirmklasnieku 

vecāku 

sanāksme.  

 

 Sadarbības 

pilnveidošan

a ar citām 

speciālās 

pamatizglītīb

as un 

pirmsskolas 

iestādēm. 

Izstrādāt 

pretkorupcijas 

darba plānu. 

 

Skolas 

attīstības plāna 

analīze un 

korekcijas. 

Evakuācijas 

mēģinājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 


