
Privātsākumskolas “ Varavīksne” 

Audzināšanas darba plāns 2018./ 2019. m. g. 

Izglītības iestāde, kuras īstenoto izglītības programmu kvalitāte nodrošina izglītojamo 

tālākizglītības iespēja 

Mērķis: Nodrošināt mācību satura apguves saikni ar mūsdienu aktualitātēm un reālo 

dzīvi, iesaistot izglītojamos daudzveidīgā praktiskā darbībā, akcentējot valstisko un 

tikumisko audzināšanu. 

Uzdevumi :  

1. Iesaistīt izglītojamos Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gades svinēšanā un 

citos valstiski nozīmīgajos notikumos. 

2. Motivēt izglītojamos iesaistīties audzināšanas procesā, veicinot radošo prasmju 

attīstīšanu, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, karjeras un darba prasmju 

attīstīšanu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sociālo aktivitāti. 

3. Sadarboties ar Liepājas uzņēmumiem, iestādēm, sabiedriskām organizācijām u.c.  

4. Iesaistīties iniciatīvas “Latvijas skolas soma” realizēšanā. 

5. Izkopt izglītojamo līderības prasmes, radot iespējas līdzdarboties izglītības procesa 

un skolas vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.  

6. Veicināt pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to 

ievērošanu. 

7. Veicināt izglītojamo patstāvību, atbildīgu rīcību, atbildīgu attieksmju veidošanu.  

8. Motivēt izglītojamo vecākus sadarbojoties ar izglītības iestādi, aktualizējot 

ģimenes lomu bērnu audzināšanā un pozitīvu attiecību veidošanā. 

9. Kopt skolas tradīcijas. 

Kritēriji: 

1.1. Organizē dažādas aktivitātes, iesaistot izglītojamos Latvijas Republikas 

Proklamēšanas 100 gades svinēšanā valstiski nozīmīgos pasākumos, akcentējot 

patriotismu, lojalitāti, cieņu, atbildību. 

1.2. Organizē dažādas ārpus stundu aktivitātes, lai veicinātu, lai veicinātu valstisko  

        apziņu, pilsonisko līdzdalību, iniciatīvu, lojalitāti, patriotismu. 

2.1. Izglītojamos iepazīstina ar kultūrvēsturiskā mantojuma pieredzi, tikumiskām  

       vērtībām. 

2.2. Interešu izglītības pulciņu dalībnieki iesaistās pilsētas mēroga aktivitātēs, valstiski   

       nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. 



2.3. Attīstīta izglītojamos laika plānošanas, pašorganizēšanās un uzņēmējdarbības spējas,  

       radošuma prasmes. 

2.4. Gandrīz ikviens skolēns, audzēknis iesaistīts interešu izglītības programmās vai ārpus  

       stundu aktivitātēs, domājot par kultūrvēsturiskā mantojuma pieredzes saglabāšanu,    

       karjeras un darba prasmju attīstīšanu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,  

       sociālo aktivitāti. 

3.1. Organizē dažādas ārpus stundu aktivitātes, lai veicinātu, izglītības iestādes sadarbību   

       ar Liepājas uzņēmumiem, iestādēm, sabiedriskām organizācijām u.c.  

4.1. Izglītojamie iesaistīti “Latvijas skolas soma” realizēšanā. 

5.1. Izglītības iestādes dalībnieki iesaistās izglītības procesa un vides veidošanā, lēmumu  

       pieņemšanā. 

6.1. Motivē izglītības iestādes dalībnieku savstarpējo attiecību kultūru ievērošanu,  

       saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām. 

7.1. Klases audzinātāji organizē klases stundu, nodarbību vērojumus, pieredzes apmaiņu,  

       klases audzinātāji organizē daudzveidīgus pasākumus skolā, ārpus tās. 

8.1. Organizē informatīvas un izglītojošas vecāku sapulces.  

9.1. Izglītības iestādes dalībnieki iesaistās izglītības iestādes tradīciju kopšanā. 

9.2. Organizē kvalitatīvas audzināšanas stundas, realizējot audzināšanas stundu  

       programmu, audzināšanas darba plānu, klases stundu programmu. 

Metodes un darbu formas: 

1. Pārrunas, diskusijas, radošais darbs, lomu spēles, interaktīvās mācību metodes 

audzināšanas stundās, sociālās zinības stundās. 

2. Netradicionālas mācību organizācijas formas, apkārtējās sociālās un dabas vides 

iespējas - stunda muzejā, apvienotās klasēs, izstādes apmeklējums, āra nodarbība, mācību 

ekskursija, pasākumu organizēšana, plānošana, pārgājiens u.c. 

2. Ārpus stundu aktivitātes. 

3. Ārpusskolas pasākumu apmeklējumi. 

4. Patstāvīgi izstrādāti radošie projekti sadarbībā ar ģimeni, klasi, skolu. 

 

Plānu izstrādāja: mācību un audzināšanas darba vadītāja S. Līduma   


