Majoru vidusskolas
Audzināšanas darba plāns
2020./2021. m.g.

Majoru vidusskolas 2020./2021.mācību gadā audzināšanas darbā izvirzītas šādas galvenās prioritātes:
1. 1., 4., 7., 10.klašu jauno izglītības standartu un izglītības koncepcijas īstenošana „Kompetenču pieeja mācību saturā”.
2. Sadarbības un problēmu risināšanas prasmju pilnveide.
3. Izglītojamo mācību prasmju attīstība zināšanu atrašanā un uzkrāšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma apguvē.
Galvenie uzdevumi:
1. Veicināt izglītojamā atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo
attiecību kultūru.
2. Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli un mērķtiecību uz darbu kā personības pašrealizācijas un eksistences līdzekļu iegūšanu.
3. Veicināt iesaistīšanos skolēnu pašpārvaldē, sekmējot lēmumu pieņemšanu, pasākumu organizēšanu un vadīšanas kompetenču pilnveidi.
4. Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski
nozīmīgos notikumos, aktivitātē, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
5. Sekmēt sociālpedagoģisko problēmu, emocionālās un fiziskās vardarbības, atkarības, konfliktu un uzvedības pārkāpumu samazināšanu
skolā.
Aktuālākie 2020./2021.m.g. pasākumi:
1. Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
2. 2021.gada janvārī 1991. gada Barikāžu 30 gadu atceres gadadiena.
3. Turpinās darbība Jūrmalas pilsētas īstenotajā ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
Plānotās projektu dienas 2020./2021. mācību gada 2. semestrī






20. janvāris - Barikāžu atceres diena
10. februāris - Karjeras un ēnu diena
30. aprīlis - Darba svētki
8. maijs - Eiropas diena
28. maijs - Diena ar klases audzinātāju

Stundu tematiskais pasākumu plāns
Laiks

Plānotās aktivitātes/pasākumi

Atbildīgie

Darba izpilde

Drošības un sporta mēnesis
1.09.

Zinību diena.

Kl.audzinātāji, I.Balode

Tika īstenots pēc 3 maiņās.

11.09.

Dzejas diena.

Kl.audz., I.Balode, B.Keisele,

Tika īstenots katrai klasei atsevišķi.

L.Lekse

Sasaistīts ar svešvalodu (angļu/krievu val.)

18.09.

Olimpiskā diena

Sporta skolotāji, kl.audz..

Tika īstenots pēc plāna katrai klasei individuāli.

23.09.

Pārgājiens/ ekskursija „Iepazīstot rudeni.”

Kl.audz.

Tika īstenots

Labo darbu mēnesis
2.10.

Skolotāju diena

Skolēnu pašpārvalde

Tika īstenots

5.-9.10.

10.klases iesvētības

11.a klase, sk.Z.Vilne

Tika īstenots

5.-9.10.

Labo darbu nedēļa.

Kl.audz.

Tika īstenots

Tēvzemes mēnesis
10.11.

Mārtiņdienas tirdziņš

I.Balode

Netika īstenots

11.11.

Lāčplēša diena

I.Balode, soc.zin.skolot.,

Tika īstenots gan klātienē, gan attālināti.

Skolēnu pašpārvalde

Akcija klātienē “Iededz Auseklīti!”

15.11.

Koncerts “Svētki Latvijai”

Interešu izgl.skolotāji

Tika īstenots digitāli.

18.11.

Gaismas ceļš

7., 10. klases, kl.audz.

Gaismas ceļš – netika īstenots
Akcija “Iededz svecīti logā par Latviju!”

Pārdomu un gaidīšanas mēnesis
29.11.

Adventes vainaga iesvētīšana.

8.,11.klases

Netika īstenots

17.12.

Rūķu konference. Piparkūku gadatirgus.

Pirmsskolas, sākumskolas

Tika īstenots

skolotāji
18.12.

Ziemassvētku koncerts.

Interešu izglītības skolotāji

Tika īstenots digitāli

Erudīcijas mēnesis
20.01.21.

Projektu diena. Barikāžu atceres diena.

25.–29.01.21. Galda spēļu turnīri (dambrete u.c.).

Vēstures un soc.zin.jomas skolotāji

Tika īstenots attālināti

Interešu izglītības skolotāji

Tika īstenots attālināti

Radošuma un karjeras mēnesis
1.-5.02.21.

Atdarināšanas konkurss „Popiela”.

Kl.audz., skolēnu pašpārvalde

Netika īstenots

10.02.21.

Projektu diena. Karjeras un ēnu diena.

Kl.audz., priekšmetu skolotāji

Tika īstenots attālināti

19.02.21.

Skatuves runas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”

Teātra mākslas, latviešu val.skolotāji

Netika īstenots

22.-26.02.21.

Teātra skate. Izrādes mazajiem.

Interešu izglītības skolotāji

Netika īstenots

12.03.21.

Talantu diena “Māksla tevī”.

Interešu izglītības skolotāji, skolēnu

Tika īstenots attālināti

pašpārvalde
Atmodas un pateicības mēnesis
1.04.21.

Lieldienas gaidot. Tradīcijas Lieldienās.

Kl.audz., teātra mākslas skolotāji

Tika īstenots attālināti (kl.audz.)

30.04.21.

Projektu diena. Darba + Baltā galdauta svētki.

Kl.audz., vēstures, soc.zin.skolotāji

Tika īstenots attālināti

6.05.21.

Mātes dienai veltīts koncerts.

Interešu izglītības skolotāji, I.Balode

Netika īstenots

8.05.21.

Projektu diena. Eiropas diena.

Kl.audz., Skolēnu pašpārvalde

Tika īstenots attālināti

14.05.21.

Pēdējais zvans 9.un 12.klasēm.

Kl.audz, 1., 8.,11.klases

Tika īstenots attālināti 31.05.

28.05.21.

Projektu diena. Diena ar klases audzinātāju.

Kl.audz.

Daļēji tika īstenots

30.05.21.

Kūrortsvētku atklāšanas gājiens.

Kl.audz., I.Balode

Netika īstenots

31.05.21.

Pēdējā skolas diena 1.- 8., 10,11.klasēm.

Kl.audz., I.Balode

Tika īstenots attālināti

Majoru vidusskolas
audzināšanas darba izvērtējums
2020./2021. m.g.
Majoru vidusskolā audzināšanas darbība ir integrēta vienotā skolas izglītības procesā, un tiek realizēta, īstenojot skolas attīstības plānā izvirzītās
prioritāte: sadarbības un problēmu risināšanas pilnveide.
Šajā mācību gadā īpaša uzmanība tika pievērsta digitālo prasmju attīstīšanai un attālinātajam darbam tiešsaistēs.
Audzināšanas darbs tika īstenots mācību un klases stundās, ārpusstundu nodarbībās, interešu izglītības pulciņos, skolas organizētajos pasākumos
un projektos ar skolēnu pašpārvaldes līdzdarbību, skolas atbalsta komandas darbībā un pedagogu sadarbībā ar skolēnu ģimenēm gan klātienē,
gan attālināti.
Klases audzinātāja darbība:
1. 2020./2021.m.g. skolā mācījās 28 klases: pirmsskolā – 19 skolēni, 1.-4.kl – 129 skolēni, 5.-9.kl – 225 skolēni, 10. - 12. kl.- 88 skolēni, no
tiem 44 skolēni vakarskolā.
2. Klašu audzinātāji strādāja pēc vienotas klašu grupu audzināšanas programmas, īstenojot skolas vienotos mērķus, akcentējot pilsoniskās
līdzdalības jautājumus, piederības skolai nozīmi un karjeras izglītību.
3. Klašu stundās realizētie temati - sevis izzināšana un pilnveidošana (es ģimenē, klasē un skolā), sabiedriskā līdzdalība, karjeras izvēle,
veselība un vide, drošība - rosinājuši skolēnu personības izaugsmi, akcentējot pašvadītas mācīšanās prasmes. Klases stundās piedalīties
uzaicināti speciālisti no dažādām organizācijām, kuri piedalījās tiešsaistes vebināros, semināros, individuālajās klašu nodarbībās par
drošības, veselības, sporta, emocionālās labsajūtas un karjeras jautājumiem.
4. Klases audzinātājs, diagnosticējot individuālās skolēnu vajadzības, sadarbojās ar skolas atbalsta personālu - skolas psihologu, sociālo
pedagogu, logopēdu (pirmsskolas un sākumskolas posmā) un medmāsu. Mērķtiecīgā sadarbībā tika veikti individuālo plānu izstrādes
uzlabojumi, lai sekmīgi atbalstītu izglītojamos klātienes darbā un attālināti, samazināts skolēnu neattaisnoto stundu kavējumu skaits
attālinātajā mācību procesā, gan mainīts individuālā atbalsta pieejas plāns, kurš noteica papildus atbalsta pasākumus izglītojamajiem ar
grūtībām pašvadīti mācīties.

5. Veiksmīgi īstenota sadarbība ar skolēnu ģimenēm, organizējot klases vecāku sapulces, skolas Vecāku dienas attālināti virtualaskola.lv
portālā, kā arī aicinot vecākus kopā ar bērniem piedalīties klases un skolas organizētajos (attālināti) ģimeņu pasākumu aktivitātēs.
6. Lai nodrošinātu skolas tradīciju turpināšanu un aktualizāciju, arī mācoties daļai skolēnu klātienē un attālināti, tika organizēti ārpusstundu
pasākumi virtuāli tiešsaistēs. Katra klase radoši piedalījās virtuālā pasākuma (koncerta, ziemas izaicinājumu, zemes stundas, viktorīnu u.c)
veidošanā. Skolēnu pašpārvaldes prezidente aktīvi līdzdarbojās ikviena virtuālā pasākuma radīšanā, ideju ģenerēšanā, sazinoties ar
pašpārvaldes komandas aktīvākajiem dalībniekiem. Tika izveidotas 2 koncertprogrammas, skolas avīzes speciālizlaidums ar skolas
darbinieku un skolēnu apsveikumiem un vēlējumiem gada nogales svētku gaidīšanas laikā, galda spēļu turnīri, Ziemas festivāls, Mākslas
mēneša talantu parāde, Olimpiskā diena, Pēdējā zvana un pēdējās skolas dienas svinīgais pasākums, vecāku sveiciens izlaidumā.
7. Izvērtējot mācību gadā realizēto, klases audzinātāja vadībā tika aktīvi strādāts pie klases saliedēšanas, skolēnu motivēšanas, iesaistot
izglītojamos klases, skolas aktivitātēs. Maija mēnesī, kad varēja satikties klātienē, tika plānoti klases kolektīva saliedēšanās pasākumi pie
dabas (jūras krastā), kas bija svarīgi klases kolektīva stiprināšanā.
8. Visa mācību gada garumā klašu audzinātāju vadībā izmantots projekta “Latvijas Skolas soma” līdzfinansējums, integrējot izvēlētos
pasākumus mācību procesā, paplašinot redzesloku kultūrvēsturiskā un mākslas aspektā.
9. Klases audzinātājs veica regulāras drošības instruktāžas klasē, organizējot dažādus preventīvos drošības pasākumus. Operatīvi tika risināti
jautājumi par drošību internetā, sociālajos tīklos, atkarībām, kā arī aktīvi piedalījās drošības vebināros, sagatavojot skolēnus vasarai, drošība uz ūdeņiem un drošība uz dzelzceļa, ko piedāvāja Biedrība “Peldēt droši”, Latvijas DZ.
Interešu izglītība:
Skolā darbojās 13 interešu izglītības programmas, realizējot daudzveidīgu, skolēnu interesēm atbilstošu, tradīcijās noturīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu. 2020./2021.m.g. interešu izglītības pulciņus darbojās 172.audzēkņi.
1. Kultūrizglītības jomā (apakšprogrammas): -Teātris – 11 skolēni; -Koris. 1.-4. klašu koris – 69 skolēni -Koris. 5.-12. klašu koris – 27 skolēni; Vokālais ansamblis – 9 skolēni; -Zīmēšana un gleznošana – 11 skolēni; -Kombinētie rokdarbi – 28 skolēni; -Žurnālistika/ skolas avīze – 10
skolēni; -Tautas deja. Pirmsskolas deju kolektīvs – 12 skolēni; -Tautas deja. 1.-2. klašu deju kolektīvs – 20 skolēni.
2. Sporta interešu izglītības jomā: -Sporta spēles – 40 skolēni; -Prāta spēles – 41skolēni.
3. Citas izglītojošas programmas (apakšprogrammas): -Angļu valoda – 23 skolēni; -Skolas muzejs – 8 skolēni.
Interešu izglītības nodarbības notika gan klātienē, gan attālināti, mainot mācību darbības formas, pielāgojoties attiecīgajiem valstī
noteiktajiem noteikumiem Covid19 infekcijas ierobežošanai.
Piedalījās radošo darbu konkursos, kā arī atbalstīja skolas pašpārvaldes veidotos digitālo koncertu ierakstu.

Skolēnu pašpārvaldes darbība:
Skolēnu pašpārvaldē 2020./2021.m.g. darbojās 28 izglītojamie no 4.-12. klases. Tā kā klātienē 7.-12. klašu izglītojamie mācījās līdz rudens
brīvlaikam, Skolēnu pašpārvalde izveidotais darbības plāns nerealizējās, bet atsevišķi pasākumi tika īstenoti pēc tā brīža nepieciešamības.
Realizēja Skolotāju dienai veltītu koncertu, ievērojot epidemioloģiskos norādījumus, bet attālināti, sazinoties whatsapp grupā, piedāvāja
idejas un realizācijas veidus citiem skolas pasākumiem - Lāčplēša dienai veltīta uzruna, skolas koncerta digitālā izveide ar dalību tajā, Ziemas
festivāla reklamēšanā u.c., kā arī svinīgo pasākumu uzrunu veidošanā.
Skolas pasākumi:
Skolā ir spēcīgas un noturīgas pasākumu tradīcijas, rosinot ikvienu skolas skolēnu un skolotāju tajos piedalīties. Mērķtiecīgi tiek domāts par
pasākumu integrēšanu mācību procesā, akcentējot caurviju prasmes, kā jaunradi, sadarbību, pilsonisko līdzdalību. Īpaša vērība, pasākumus
īstenojot, tiek pievērsta sociāli emocionālās mācīšanās kompetencēm, rosinot pozitīvu attiecību veidošanu un vienotu atbildīgu lēmumu
pieņemšanu par pasākumu realizēšanu.


2020./2021. m.g. skolas pasākumi tika realizēti gan klātienē (1.-6.klase līdz decembrim, 7.-12.klase līdz oktobra brīvdienām), gan
attālināti (visām klasēm no janvāra līdz maijam). Kopējiem skolas pasākumiem izmantojam platformu virtualaskola.lv, bet semināri/
lekcijas/ praktiskās nodarbības tika realizētas, pieslēdzoties vieslektoru nosūtītajām digitālajām saitēm, kas tika nosūtītas e-klasē
skolēna dienasgrāmatā. Plānotie pasākumi tika mainīti, pielāgoti valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem.
Notikušie pasākumi klātienē
Pasākumi attālināti
Dzejas dienas
Olimpiskā diena 2020

Laiks
10.-16.09.20.
18.09.20.

Klašu grupas
Pirmsskola, 1.-12.klase
Pirmsskola, 1.-12.klase

Pārgājienu/ ekskursiju diena
Miķeļdienas virpulis
Labo darbu nedēļa
10.klases “iesvētību” maratons
Skolotāju diena

23.09.20.
29.09.20.
2.-9.10.20
5.-9.10.20.
2.10.20.

Pirmsskola, 1.-12.klase
Pirmsskola, 1.-12.klase
Pirmsskola, 1.-12.klase
10.klase
Individ.skolēni

Organizatori
Literatūras skolotāji, skolēnu pašpārvalde
Skolas sporta skolotāji, 12. klašu pārstāvji tiesneši
Klašu audzinātāji
Klašu audzinātāji
9.b klase, klašu audzinātāji
11.klase, skolēnu pašpārvalde, kl.audz.
Skolēnu pašpārvalde

Lāčplēša diena. Auseklīša “iedegšana”
Rūķu darbnīcas.

11.10.20.
17.12.20.

Pirmsskola, 1.-6.kl.
Pirmsskola, 1.-4.kl.

Skolēnu pašpārvalde, kl.audz.
Kl.audz., priekšm.skolotāji

Notikušie pasākumi attālināti
Pasākumi attālināti

Laiks

Olimpiskā diena 2021

21.05.21.

Ziemas sporta izaicinājums. Ziemas
festivāls.
Esi vesels un stiprs! Izaicinājumi.

Februāris

Seminārs “Dati ir vērtība – sargā tos!”
Droša uzvedība pie ūdens.
Drošības pie dzelzceļa.

02.11.20
14.05.21.
26.05.21.

Klašu grupas
Sports un veselība
Pirmsskola, 1.-12.klase

24.-28.05.21.

Pirmsskola, 1.-8.klase
Pirmsskola, 1.-6.klase
Pilsoniskā audzināšana
11.-17.11.20.
7.-12.klase

Tēvzemes nedēļas pasākumi – Lāčplēša
diena, 18.novembris, akcija “Iededz svecīti
logā par Latviju!”
Demokrātijas nedēļa 2021
30.04.-8.05.21.
Satversmes tiesas vebinārā "Kāpēc
6.05.21.
Satversme aizsargā cilvēka cieņu?"
Skolu programmas "Iepazīsti Saeimu"
nodarbība

Pirmsskola, 1.-12.klase
9.-12. klašu indiv.skolēni
1.-12.klase
Drošība

30.04.- 6.05.21.

Pirmsskola, 1.-12.klase
9.-12.klase

7.-8.klases

Organizatori
Skolas sporta skolotāji, 12. klašu pārstāvji tiesneši
Skolas sporta skolotāji
Latvijas olimpiskā federācija
Sporta un soc.zin.skolotāji

Biedrība “Peldēt droši”
LDZ vieslektors Toms Altbergs
Kl.audz., soc.zin.un vēstures skolotāji

Kl.audz., priekšmetu skolotāji
Zanda Meinarte
Satversmes tiesas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Karjera
Projekta diena “Profesiju daudzveidība”
izvēles semināra nodarbība
"Informācijpratība topošam studentam"

23.03.21.

10.-12.klase

LKK vieslektors

Seminārs "Skatuves runa"
Seminārs "Kā sagatavoties augstskolai?"
Seminārs karjeras izglītībā "Nākotnes
darba tirgus perspektīvas un jaunākie
projekti"
Seminārs "Skatuves kustība"
Tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem un
citiem interesentiem “Karjeras lēmums. Kā
virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

21.04.
14.04.21.
9.04.21.

7.,10.-12.klase
11.-12.klase
11.-12.klase

LKK vieslektors
Vieslektors Jānis Strapcāns
LLA

29.04.21.
27.,28.10.20.

7.-12.klase
11.-12.klase

LKK vieslektors

Veselības veicināšanas un slimību profilakses nodarbības tiešsaistē
Atkarības (datoratkarība, smēķēšana,
22.04.21.
8.a, 8.b klase
Speciālists Edgars Caics
narkotikas u.c.)
Fizioterapijas nodarbības
14.04.-26.05.21. 1.a, 1.b klase
Fizioterapeite Madara
Veselīga uztura nodarbības
7.-28.05.21.
1.a, 1.b klase
Uztura speciāliste
Reproduktīvā veselība
7.,10.05.21.
7.a, 7.b klase
Biedrība “Papardes zieds”
Man tīri zobi!
21.05.21.
2.a, 2.b klase
Veselības ministrijas un Slimību profilakses un
kontroles centrs
Mobings
28.10.20.
5.-7.klase
Biedrība “Neklusē”
Stresa akadēmija
23.-30.04.21.
11.,12. klase
Iesaiste projektos, konkursos
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktivitātes nosaukums
Vides izglītības programmas aktivitātes: “Mammadaba”, “Tīrai Latvijai”
ES konkurss “Lielā Eiroviktorīna”
Aicinājums “Labo darbu nedēļa”. Akcija „Zoozīļuks 2021”
Aicinājums “Labo darbu nedēļa”. Akcija “Palīdzēim Slokas dzīvnieku
patversmei!”
Piedalīšanās foto konkursā „Mans putns 2021”, viz.m. “Gada putns – irbe”
LVM uzlīmju konkurss “Koks manā dzīvē”

Klašu grupa
Pirmsskola, 1.-6.klase
11.a klase
1.b klase
1.-12.klase
1.-4.klase
1.-4.klase

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nacionālais eTwinning projekts “Liedaga stāsti”
Nacionālais eTwinning projekts “Laime”
Eiropas eksāmens 8.maijā.
ES konkurss “Redzi, uzzini, izproti!”
Pilsētas ekspedīcijas skolēnu brīvlaikos “Iepazīsti Jūrmalu!”, „Kaķiem pa
pēdām”, “Lidojošo pūķu festivāls”
Konkurss “Mācos pats!”
Konkurss “Eiropas medus brokastis”, “Bite, daba un es”.
Vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”
Konkurss jauniešiem tiešsaistē «Dati ir vērtība – sargā tos!»
Literārās jaunrades konkurss “Izlaid vēju caur matiem”
Starptautiskais Nordplus projekts “Pusaudži bez ekrāniem: rīku izstrāde
sociālajai mijiedarbībai, izmantojot mākslu”.*

4.klase
7.klases
1.-12. klase
1.-3.klase
Individuāls (ģimenisks) apmeklējums
1.-12.klase
1.-2.klase
Atsevišķi skolēni
8.klases komanda
Atsevišķi skolēni
8.-11.klase

*Starptautiskais NORDPLUS sadarbības projekts "Pusaudži bez ekrāniem: rīku izstrāde sociālajai mijiedarbībai, izmantojot mākslu"
(NORDPLUS "Teens Without Screens") .
2020.gada 15.jūnijā tika apstiprināta un parakstīta vienošanās par Majoru vidusskolas dalību NORDPLUS projektā. 2020.gada oktobrī un
decembrī tika organizētas tiešsaistes konferences ar sadarbības partneriem, lai iepazīstos - prezentētu iestādi, lomu projekta izstrādes
laikā, izvirzītu kopējos galvenos šī mācību gada mērķus un uzdevumus, kā arī laika termiņus. Tā kā esam pilotskola šī projekta praktiskajai
daļai, tad mūsu skolas uzdevums bija iepazīties ar metodiskajiem norādījumiem, kurus prezentēja sadarbības partneri -Latvijas Kristīgā
akadēmija, Olgas teātris – diakonijas institūts Somijā, Kauņas universitāte, Latvijas profesionālā baleta un dejas ģilde.
Projekts noslēgsies 2022.gada jūnijā.
Skolas atbalsta komandas darbība:
Skolas atbalsta komanda 2020./2021.m.g. darbu veica saskaņā ar Majoru vidusskolas apstiprināto kārtību par izglītojamo speciālo vajadzību
noteikšanu un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādi un īstenošanu. Skolā tika aktualizēts jautājums par vienotu
prasību ievērošanu. Pārdomāti un sistemātiski tika sniegts nepieciešamais individuālais atbalsts skolēniem ar mācību un disciplīnas problēmām
gan klātienē, gan attālināti. Sadarbībā ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem tika veikti individuālo plānu precizējumi, veicināts
klātienes un attālinātā darba iespējas saņemt individuālās konsultācijas visiem, kam nepieciešams atbalsts, samazināts skolēnu neattaisnoto

stundu kavējumu, neizpildīto darbu skaits attālinātajā mācību procesā, gan mainīts individuālā atbalsta pieejas plāns, kurš noteica papildus
atbalsta pasākumus izglītojamajiem ar grūtībām pašvadīti mācīties.
Nodarbības programmas "Latvijas skolas somas" ietvaros.
Visa mācību gada garumā klašu audzinātāju vadībā izmantots projekta “Latvijas Skolas soma” līdzfinansējums, integrējot izvēlētos pasākumus
mācību procesā, paplašinot redzesloku kultūrvēsturiskā un mākslas aspektā.
1. Latviešu kino filmu izmantošana 2020./2021.m.g. klātienē un attālināti (spēlfilmas, dokumentālās filmas, animāciju), sadarbībā ar

2.
3.

4.
5.

Latvijas kinematogrāfistu savienību. Piedāvājums iekļauts “Latvijas skolas somas” programmā un atbilst Latvijas izglītības sistēmas
aktuālajām pārmaiņām kompetenču izglītības virzienā (visām klasēm).
Koncertlekcijas “Pasules Ziemassvētki”, “Mūsu Maestro. Raimonds Pauls.”, “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija.”, “Ceļojums
apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti.”(7.-12.klases)
Katrai klasei individuāli klātienē tiks nodrošinātas šādas nodarbības:
- Kino lektorijs “Iepazīsties – leļļu kino!”(1.-3.klases);
- Radošā nodarbība "Koka daudzveidīgā dzīve" (1.-4.klases);
- Nodarbība virtuālajā realitātē "Skaņa un mūzika"(5.,6.klases).
Dirty Deal Teatro izrādi bērniem "Misija: Zeme" attālināti Zoom platformā (1.-4.klases)
Krišjāņa Barona muzeja organizētās tiešsaistes nodarbības (6.,8.klases)

Aktuālāko 2020./2021.m.g. pasākumu izpilde:
Gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020./2021.m.g. notika attālināti, respektējot noteikumus, ko noteica valsts.
Diemžēl, mūsu skolas koris, kurš iepriekšējo gadu laikā ar augstiem rezultātiem skolu skatēs pierādīja savu attieksmi un darba kvalitāti,
improvizētajos e-svētkos “Saulesvija” nepiedalījās. Mūsu skolas godu pārstāvēja vizuālās pulciņa “Vizuāļi” radošie skolēni, uzrādot augstus
rezultātus dažādos vizuālās mākslas konkursos, saņemot pateicības rakstu par dalību Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.
2021.gada janvārī 1991. gada Barikāžu 30 gadu atceres gadadiena tika veidota projekta dienas ietvaros. Vēstures un sociālo zinību skolotāju grupa
izveidoja prezentācijas, erudīcijas spēles, piedāvāja klases audzinātājiem, lai attālināti īstenotu kopīgo darba koncepciju. Paralēli tika organizēts
ģimeņu atmiņu stāstu skolas konkurss, kurā piedalījās 23 ģimenes.
Turpinās darbība Jūrmalas pilsētas īstenotajā ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta ietveros tika
organizēts atbalsta plāns skolēniem ar grūtībām attālinātā mācību darba veikšanā.

