Iestādes darba prioritātes
1)
Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā;
2)
Izglītojamo vidējo sasniegumu paaugstināšanas veicināšana (ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudījumos)
3)
Izglītojamo pašpārvaldes un vecāku kluba lomas aktualizācija un pastiprināšana;
4)
Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana un pieredzēšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana
dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta “Latvijas skolas soma” finansējumu;
Darba plāns tiks aktualizēts un papildināts visā mācību gada garumā

Decembris
Izglītības iestādes komandas saliedēšanas
pasākums
1. semestra vērtējumu izlikšana
Atskaites par 1. semestra rezultātiem
Administratīva sēde – 1. semestra
izvertējums
Administratīva sēde – Darba plāna
korekcijas

Janvāris
VPD un CE grafika apstiprināšana
Metodiskās padomes sēde – 1. semestra
rezultātu analīze
Administratīva sēde – 1.,5.,10. klašu
adaptācija, veiksmes un problēmu
apzināšana
Administratīva sēde – Darba plāna 2.
semestrim apspriešana

Februāris

Marts

Metodiskā diena – “Lietprasmu izglītība”
Administratīva sēde – Projektu nedēļas
darba plāna izveide un apstiprināšana
Metodiskās padomes sēde – Gatavošanas
projektu nedēļai

Izglītojamo mācību sasniegumu
starpvērtējums
Administratīva sēde – Projektu nedēļas
izvērtējums
Administratīva sēde – VPD rezultātu
analīze, VPD grafika apspriešana

Klases žurnālu pārbaude
Evakuācijas mācības
Pagarināto dienas grupu monitorings
Stundu hospitācijas jauniem pedagogiem
Klases audzinātāju darba plāni

Konsultāciju grafika pārbaude

Klases žurnālu pārbaude

Stundu hospitācija
Klašu audzinatāju darba plāni

Dienasgrāmatu pārbaude sakumskolā
Klases stundu hospitācija

Klases audzināšanas darba plāna izveide
Zinību diena – svinīga līnija
Olimpiskā diena
Miķeļdienas pasākumus
“Ziedu paklājs” sākumskolā
Aktīvas atpūtas laukuma atklāšana

Skolotāju diena

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi
Svinīgais pasākums veltīts Latvijas 100
Pasākums “Tēvi un dēli” sākumskolā
Sporta kompleksa atklāšana

Ziemassvētku pasākumi sākumskolā
Adventes vainaga iedegšana pa klašu
grupām

Ziemassvētku koncerts
Klašu audzinātāju darba plāna 2. semestrim
apstiprināšana

Žetonu vakars
Meteņi

Deju konkurss “Pavasaris nāk”

Klašu tiesisko pārstāvju sapulces
Tikšanās ar nākamo 1.klašu izglītojamo
tiesiskajiem pārstāvjiem

Tiesisko pārstāvju diena
Izglītības iestādes padomes sēde
Vecāku klubs – “Rīgas 96. vidusskolas KC
darba īpatnību prezentācija un praktiskie
piemēri”

Sapulces 3.,6.,9. klašu izglītojamo
tiesiskajiem pārstāvjiem

Izglītības iestādes padomes sēde

Tiesisko pārstāvju diena

Vecāku klubs sadarbībā ar “Papardes zieds”
– “Kāpēc runāt par seksualitāti ar pusaudzi”

Mācību priekšmetu programmu plānošana
Analītiskā pedagoģiskā sēde par 2017./2018.
mācību sasniegumiem
Izglītības iestādes darba plāna apstiprināšana
Administratīva sēde – Izglītības iestādes
darba plāna korekcija

Pagarinātās dienas grupu komplektēšana
Fakultatīvo nodarbību grupu komplektēšana
Jaunu pedagogu stundu hospitācija
Tarifikācijas apstiprināšana

Oktobris
Administratīva sēde – Darba plāna
saskaņošana
Metodiskās padomes sēde – Izglītības
iestādes stratēģija
Administratīva sēde – 1.-5.klašu adaptācija.
Izglītības iestādes komandas saliedēšanas
pasākums

Izglītības iestādes
bibliotēka

Atgādinājumi par mācību grāmatu lietošanas
noteikumiem
Bibliotēkas Jaunieguvumu izstāde
Brīvpieejas publicistikas stenda atklāšana
Mācību grāmatu izsniegšana
Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam -190

Izglītītības iestādes atbalsta komanda –
konsultatīvais centrs (KC)

„Dabas pētnieks” - 8.-9.klasēm

1.klašu logopēdiskā pārbaude un grupu
komplektēšana
Jaunatnākušo (2.-4.klašu) logopēdiskā
pārbaude un grupu komplektēšana
1. klašu un jaunatnākušo izglītojamo
medicīnas kāršu analīze
“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
1.,5.,10.klašu adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
Izglītojamo vecāku informēšana – brošūras
“Mans bērns jau 1./5.klasē”
1.-12.klašu izglītojamo sociālā izpēte
Izglītojošas sarunas “Bērnu pienāku un
tiesību vienotība” – 4.-5.klasēm

Izglītojamo pašpārvalde

Metodiskā darbība,
Karjeras atbalsts
Sadarbība ar
Latvijas
Izglītības iestādes pedagoģiskās sēdes
vispārējās un
izglītojamo
Audzināšanas un
skolas
darbības kontrole un sanāksmes pie
profesionālās izglītības tiesiskajiem ārpusklases darbs
soma
un pārraudzība izglītības iestādes
iestādēs
pārstāvjiem
vadības

Pielikums Rīgas 96.vidussklas 2018.gada 4.septembra rīkojumam Nr.VS96-1851-rs “Par skolas darba plāna apstiprināšanu 2018./2019. mācību gadam”

Izglītojamo mācību sasniegumu
starpvērtējums
Skolotāju seminārs – “Lietprasmju attīstība
izglītības procesā”
Administratīva sēde – Darba plāna
korekcijas

Septembris

10.klašu saliedēšana
Atvērto durvju diena
Projekts “Latvijas folklora mākslā” – Leļļu
skatuve
Projekts “Latvijas folklora mākslā” –
Mandalu gleznošana
Miķeļdienas svinības
Projekts “Latvijas folklora mākslā” –
Ornamentu darbnīca - pasākums Rīgas
Anniņmuižas vidusskolā

Metodisko jomu darbība, mācību priekšmetu olimpiādes,
Valsts pārbaudes un Valsts diagnosticējošie darbi

Izglītības iestādes atbalsta komandas - Konsultatīva centra aktivitātes visa mācību gada laikā:
Konsultāciju sniegšana izglītojamiem, tiesiskajiem pārstāvjiem, skolotājiem pēc pieprasījuma un sadarbība ārpus iestādes speciālistiem
Rīcības plāna izveide darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības
Stundu hospitācija – 1. semestrī 1.,5.klasēm (adaptācijas periodā), 2.semestrī pēc pieprasījuma
Darbs ar sociālajām institūcijām, psiholoģiskajiem dienestiem un citām organizācijām;
Pēc klašu audzinātāju lūguma - profilaktiskās klases stundas – “Mani pienākumi izglītības iestādē”, “Toleranta uzvedība”, “Psiholoģiskā sagatavošana eksāmenu
laikam”, “Izglītojamo tiesību kultūra”, “Izglītojama uzvedības izglītības iestādē, mājās, sabiedrība”, “Administratīva atbildība”, “Tu un alkohols”.

Olimpiskā diena 2018

Septembris

Muzejnodarbība “Ražots Latvijā” - 8.klasēm
Muzejnodarbība “Viduslaiku bruņinieki” 7.klasēm
Muzejnodarbība “Senā skola” - 2.klasēm
„Nāc! Lasi! Vērtē!”- bibliotēkas grāmatu
kolekcijas izstāde.
„Izglītība un karjera” - uzziņu un metodiskās
literatūras izstāde.
Mācību grāmatu lietošanas noteikumu
ievērošanas pārbaude 5. - 9.klasēm
Praktiskas nodarbības grāmatu sīkajā
remontā un apvākošanā 5.klasēm
Krājuma veidošana – darbs ar BIS ALISE
“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
1.,5.,10.klašu adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
Izglītojamo vecāku informēšana – brošūras
“Mans bērns jau 1./5.klasē”
1.-12.klašu izglītojamo sociālā izpēte
3.,6.,9. klašu izglītojamo izpēte priekš VPD
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,6.,9.
klasēm
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 1.-4.klasēm
Izglītojošas sarunas “Pasaki narkotikām –
nē” 8.klasēm
Lekcijas 6.klašu meitenēm – “Kā es mainos”
Darbs ar karjeras jautājumiem
“Improvizācija” - pasākums Rīgas Hanzas
vidusskolā
Labo darbu nedēļa
Projekts “Latvijas folklora mākslā” –
Koncerts
Projekts “Latvijas folklora mākslā” –
Latvijas karte - pasākums Rīgas
Anniņmuižas vidusskolā
Skolotāju dienas svinības

Novembris

Atklāto durvju diena tiesiskajiem
pārstāvjiem
(pēc iepriekšēja pieraksta)
Vecāku klubs – “Drošs internets”

Fakultatīvu nodarbību monitorings

Aprīlis

Administratīva sēde – darba plāna korekcija
Administratīva sēde – Aktuālie jautājumi

Stundu hospitācija

Pogu vakars 9.klasēm
Nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce
Interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts
“Pavasara kolāža”

Maijs

Jūnijs

Administratīva sēde – par gatavību CE
Instruktāžas eksāmenu vadītājiem,
novērotajiem, vērtētājiem.
Atzīmju izlikšana 9. un 12. klašu
izglītojamiem

PS – pagarinātā mācību gada rezultāti
Pedagogu darba pašvērtējums
Klašu audzinātāju darba pašvērtējums
Metodisko jomu darba izvērtējums

Klases žurnālu pārbaude
Klašu audzinātāju pašvērtējums

Klases žurnālu pārbaude

4. klašu svinīgais pasākums
“Gada Balva”
“Labdarības koncerts”
Pēdējais zvans
Starptautiskā ģimenes diena – sadarbības
atpūtas pasākumi ar izglītojamo ģimenēm

9.klašu izlaidums
12.klašu atestātu izsniegšana

“Keramikas taka” - 4.klasēm
“Robo fizikas pasaule” - 1.-2.klasēm
„Vai Es ....”? - 11.klasēm
„Mani dzīves mērķi” - 12.klasēm
„Vai es esmu Arhitekts?” - 10.klasēm

“Karjeras sēklu ceļš” - 1.-2.klasēm
„No idejas līdz...” - 5.klasēm

„Eksperimentē droši” - 8.-9.klasēm

„Latvijas bagātības atklājot” - 7.-8.klasēm

Skola 2019 - 9.,12.klasēm

“Brīnumi profesijās” - 3.klasēm
„Es un kino” - 5-6.klasēm

„Ražots Latvijā” - 4.-6.klasēm

Muzejnodarbība “Mana Latvija” - 3. 6.klasēm
Izrāde “Neatkarības bērni” - 9. - 12.klasēm

BZIK – zinātniski fantastiskā laboratorija
bērniem - 1. - 4.klasēm

Tiks precizēts 2.semestrī

Tiks precizēts 2.semestrī

Tiks precizēts 2.semestrī

Tiks precizēts 2.semestrī

Muzejnodarbība “Senā skola” - 1.klasēm

Izstāde - „Iepazīsim vairāk savu Latviju!”
Mācību grāmatu lietošanas noteikumu
ievērošanas pārbaude 1. - 4.klasēs.
Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam 200
Krājuma papildināšana – darba ar BIS
ALISE

Izstāde – “Adventes laiks un tradīcijas”
Pasūtījumu noformēšana nepieciešamajai
metodiska literatūrai un mācību grāmatām
Krājuma papildināšana – darba ar BIS
ALISE

„Iepazīsimies un draudzēsimies!” pirmklasnieku uzņemšana skolas bibliotēkas
lasītāju pulkā (bibliotēkas stundas)
Bibliotēkas inventarizācija

Izstāde - „Mīlestība literārajā pasaulē” grāmatu izstāde no bibliotēkas fondiem.
Lietotāju profilu izveidošana BIS ALISE
Novecojušā krājuma norakstīšana

Izstāde - „Karjeras izvēle” pasākuma SKOLA 2019 materiālu izstāde.
Izstāde - Mācību grāmatu lietošanas
noteikumu ievērošanas pārbaude 5. 9.klasēs.
Daiļliteratūras fonda papildināšana
Daiļliteratūras fonda aktualizēšana BIS
ALISE

Mācību grāmatu lietošanas noteikumu
ievērošanas pārbaude 1. - 4.klasēs.
Izstāde – “Lieldienas – tradīcijas un
ticējumi”
Izstāde – “Esi vesels”
Darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamu
sekmības līmeni

Mācību grāmatu nodošana
Izstāde - “Daudz laimes Latvija”
Grāmatu fonda papildināšana
Darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamu
sekmības līmeni

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
1.,5.,10.klašu adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
3.,6.,9. klašu izglītojamo izpēte priekš VPD
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,6.,9.
klasēm
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 5.-7.klasēm
Izglītojošas sarunas “Sodi par nepilngadīgo
pārkāpumiem” – 6.klasēm
Darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamu
sekmības līmeni

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
1.,5.,10.klašu adaptācijas nodarbības,
psiholoģiskā izpēte
3.,6.,9. klašu izglītojamo izpēte priekš VPD
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,6.,9.
klasēm
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 5.-7.klasēm
Darbs ar izglītojamiem ar nepietiekamu
sekmības līmeni

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Atbalsta pasākumu noformēšana 3.,6.,9.
klasēm
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 8.-9.klasēm
Izglītojošas sarunas – “Pušķis draugam”
10.klasēm
Intelektuāli attīstošās nodarbība ar
1.,5.klasēm (Individuāli un grupās)
KC darba rezultātu analīze par 1.semestri

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 8.-9.klasēm
Intelektuāli attīstošās nodarbība ar
1.,5.klasēm (Individuāli un grupās)
3.,6.,9.,12. klašu atbalsts VPD laikā (pēc
pieprasījuma)
Nodarbības mobinga profilaksei 6.klasēm
Izglītojošas sarunas “Zināt – tas ir maz,
pacentieties saprast! AIDS!” 9.klasēm

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Intelektuāli attīstošās nodarbība ar
1.,5.klasēm (Individuāli un grupās)
3.,6.,9.,12. klašu atbalsts VPD laikā (pēc
pieprasījuma)
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 10.-12.klasēm
Izglītojošas sarunas “Smēķēšana un
veselība” 7.klasēm

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
Intelektuāli attīstošās nodarbība ar
1.,5.klasēm (Individuāli un grupās)
Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas
likumpārkāpumu profilakses nodaļas un
Valsts policijas pārstāvjiem 10.-12.klasēm

Labdarības akcija
Ziemassvētku balle

Konkurss “Triumfa laiks”
Spēle “Gudrinieks” 8.klasēm

“Compass un Compasito”
Konkurss ”Mūzikas kilograms”
Valentīndienas pasts

Sieviešu dienai veltīts pasākums

Konkurss “IT Ceļš”
Izglītojamo Pašpārvaldes vēlēšanas

Lāčplēša dienas viktorīna “Es mīlu Tevi,
Latvija!”
Latvijas simtgades pasākums

“Caur ērkšķiem uz zināšanām”
“English Quiz” vidusskolai
“Esmu mīlu Latviju”- radošo darbu konkurss
“Latvijas valsts prezidenti” prezentāciju
konkurss
19.10. Rīgas olimpiāde Latviešu valodā 7. 8.klasēm
24.10. Poēzijas dienas 5.-7.klasēm
30.10. Rīgas olimpiāde Angļu valodā 10. 12.klasēm
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
Skolas olimpiāde Latviešu valodā 3. 4.klasēm
Skolas olimpiāde Latviešu valodā 7. 8.klasēm

“Esmu mīlu Latviju”- radošo darbu konkurss
“Mūsu Latvija” sākumskolas izstāde
29.11. Rīgas olimpiāde Bioloģijā 9.12.klasēm
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
Skolas olimpiāde Vizuālā mākslā 1. 4.klasēm
Viktorīna “Latvijai 100”

05.12. Skolas olimpiāde
mazākumtautību(krievu) valodā 5. 12.klasēm
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
“Jautrie rūķi” sākumskolas pasākums

15.01. Rīgas olimpiāde Informātikā 8. 12.klasēm
18.01. Rīgas olimpiāde Fizikā 9. - 12.klasēm
2. - 4.klasēm
23.01. “Esmu-dzejnieks” 5. - 11.klasēm
30.01. Rīgas olimpiāde Ekonomikā
12.klasēm
Dabaszinību nedēļa
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
Skolas olimpiāde Ģeogrāfijā 9. - 12.klasēm
Skolas olimpiāde Ķīmijā 9. - 12.klasēm
Skolas olimpiāde Mazākumtautību valodā

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

01.02. Rīgas olimpiāde Matemātikā 9. 12.klasēm
05.02. Rīgas olimpiāde Ķīmijā 9. 12.klasēm
20.02. Rīgas olimpiāde Ģeogrāfijā 10. 12.klasēm
20.02. VDD 6 - mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības programmās
21.02. VDD 3 - mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības programmās
26.02. VDD 6 - matemātikā
27.02. VDD 3 - matemātika
28.02. VDD 6 - latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās
Brain-ring
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
Rīgas olimpiāde Mājturībā un tehnoloģijās
un mājsaimniecībā 8. - 12.klasēm
Rīgas Pilsētas Izglītojamo zinātniski
pētniecisko darbu reģistrācija
Skolas olimpiāde Matemātikā 2. - 4.klasēm
Februāris

“Sociāli-psiholoģiskā riska” grupas
audzēkņu noteikšana un analīze
Logopēdiskās nodarbības ar 1.-4.klašu
izglītojamiem
1.-4.klašu izglītojamo atkārtota valodas
attīstības izvērtēšana
Kopsavilkuma sēde.
KC darba rezultātu analīze.
Darba plānošana 2019./2020.mācību gadam

Labdarības koncerts - “Uzdāvini cerību”

05.03. VDD 3 - latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās
07.03. VDD 6 - dabaszinībās
12.03.-14.03. CE 12 angļu valodā
15.03. ZPD konference
Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē

Profesionālās kompetences pilnveide
pedagogiem, īstenojot mācību saturu
lingvistiski neviendabīgā vidē
04.04. “Grāmatas diena”
23.04. “Viedie frazeoloģismi” 5.klasēm

21.05. CE 12 latviešu valodā
22.05.-23.05. CE 9 latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās
24.05. CE 12 matemātikā
28.05. CE 12 Latvijas un pasaules vēsturē
29.05.-30.05. CE 9 svešvalodā
30.05. CE 12 fizikā

03.06.-04.06. E VSK informātikā
04.06. CE 9 matemātikā
05.06. CE 12 bioloģijā
06.06.-07.06. CE 9 mazākumtautību valodā
mazākumtautību izglītības programmās
07.06. CE 12 ķīmijā
10.06. E VSK ģeogrāfijā
11.06. CE 9 Latvijas vēsturē
12.06. E VSK ekonomikā
14.06. E VSK mazākumtautību valodā un
literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības
programmās
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