Bauskas pilsētas pamatskolas
audzināšanas pasākumu plāns 2021./2022. m. g.
Audzināšanas prioritātes:
• Pilnveidot saskarsmes, sociālās sadarbības un līdzdarbības prasmes, attīstīt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā sociālajā vidē, izkopt
izglītojamo audzināšanas procesā būtiskākos tikumus.
* pasākumu norise atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī
Septembris
Pasākums
Zinību diena.
Drošības un informācijas dienas.
Dzejas dienas. Grāmatu svētki Bauskā.
Tikšanās ar A.Zveju.
Miķeļdienas svinības klasēs. Tirdziņš. Kopdarbs
“Rudens mandalas” skolas pagalmā.
Iesaistīšanās ESF projektos: “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”; “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”

Oktobris
Atbildīgais

Pasākums

Atbildīgais

I.Semjonova

Karjeras nedēļas norises.

Karjeras konsultante

I.Semjonova, klašu audzinātāji, mācību
priekšmetu un interešu grupu skolotāji,
atbalsta personāls

Tikšanās ar grāmatu ilustratori (sadarbībā ar Bērnu
bibliotēku)

I.Briede

Literārs pasākums 8.-9.kl. “Čakam -120”

D.Ālmane, I.Mašale

D. Ālmane, I. Mašale, I.Briede

Novada diena “Iepazīstu Bauskas novadu”

Klašu audzinātāju mertodiskā komisija

Digitālā izstāde “Manas Latvijas vērtības”

E.Meldere

Karjeras nedēļas pasākumi. T. ”IKT nozīme ikdienā un
karjerā.”

I.Briede, klašu audzinātāji

Makulatūras un bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”

I.Semjonova

Projekta “Latvijas skolas soma”nodarbības.

Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji

Labo darbu nedēļa 1.-9.kl.

Klašu audzinātāji

Stafetes 1.-2.kl.

A.Savicka

“Iepazīsti savu skolotāju”-pēcpusdiena.

9.a,9.b kl, skolēnu pašpārvalde

Pārvērtību dienas.

Skolēnu pašpārvalde 9.a

Skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji

E.Meldere, I.Briede, G.Kiseļeva

Lasītāju iesaistīšana “Bērnu un jauniešu žūrijā”.
Grupu nodarbība 9.kl.”Vai esi gatavs lielajai
izvēlei?”
Grupu nodarbība 8.kl.”Manas prasmes un spējas ceļā
uz nākamo profesiju”
Projekta “Latvijas skolas soma”nodarbības.

I. Briede

Adaptācijas dienas. Klases aktīva vēlēšanas.
Klases vecāku informācijas dienas. Aptauja
vecākiem.

Klašu audzinātāji

Karjeras konsultante, klases audzinātāji
Karjeras konsultante, klases audzinātāji
Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji
Klašu audzinātāji

Novembris
Pasākums

Janvāris
Atbildīgais

Valsts svētku dienas. Pilsonības dienas.

MK sociālajā un pilsoniskajā jomā

Lāčplēša diena.
Radošo darbu konkurss.
Mārtiņdienas tradīcijas.
Plakātu konkurss 1.-4.kl., 5.-9.kl.”Es mīlu Latviju”
Valsts proklamēšanas diena “Manas mājas Latvija” video sveicieni.
Karjeras projekta pasākums. Fizioterapeita profesija
7.kl.
Mana Latvija fotogrāfijās.
“Es un vide”-vides spēles, eksperimenti.
Iesaistīšanās ESF projektā “Mision based learning”video konkurss “Mācības pirms un Covid-19 laikā”
Tautas bumbas turnīrs 3.-4.kl.

G.Aile, skolēnu pašpārvalde
D.Ālmane, I.Mašale
Klašu audzinātāji, I.Bērziņa, A.Dūmiņa
A.Dūmiņa, D.Sējēja
I. Semjonova, I.Mašale, klašu audzinātāji,
interešu grupu skolotāji, G.Aile
I.Briede, klašu audzinātāji

Pasākums

Atbildīgais

Matemātiķu, fiziķu, ķīmiķu dienas – priekšmetu
pēcpusdienas.
Ķīmijas un fizikas nedēļa skolā. Izstāde “Tilti”
Apvienotās matemātikas, dizaina un tehnoloģiju jomu dienas.
“Raksti glīti”-konkurss 1.-4.kl.

Klašu audzinātāji, I.Briede
Priekšmetu skolotāji

Skolas skatuves runas konkurss.
Sadarbība un saskarsme. Tikšanās-konkurss *
1991.gada barikāžu atceres diena.

S.Gudkova

Sporta aktivitātes 3.-4.kl.

Matemātikas, dizaina un
tehnoloģiju jomas,
Dabaszinātņu jomas MK
G.Kiseļeva, E.Meldere,
O.Vinogradova
Priekšmeta skolotāji
Priekšmetu skolotāji, klašu
audzinātāji
G.Spure, I.Briede
Klašu audzinātāji, G.Aile
Apvienotā kultūras izpausmes,
veselības un fizisko aktivitāšu MK

A.Savicka

Februāris
Decembris
Pasākums

Pasākums
Atbildīgais

Labdarības, līdzdalības mēnesis.

Klašu audzinātāju MK

Ziemassvētku egles iedegšana.
Labdarības akcija „Dāvinātprieks”
Labdarības koncerti.*
Ziemassvētku brīnuma gaidīšana klasēs
Karjeras projekta pasākums. Iepazīsti loģistiku 8.kl.
Sporta aktivitātes 5.-7.kl.
Erudīcijas spēle 8.-9.kl. “Par un ap sportu”

5.ab klases
I.Semjonova, skolēnu pašpārvalde
I.Semjonova, interešu grupas
4.ab,7.ab klases
I.Briede
S.Maķevica
R.Maķevics

Atbildīgais

Valodu dienas – latviešu val., krievu val., angļu val.
pēcpusdienas.

Valodu jomas metodiskā
komisija

Latvijas kultūras kanona dārgumi.
Angļu val.-latviešu val. -radošo darbu konkurss.
Dzimtās valodas svētki.
Latviešu val. olimpiāde 2.un 4.kl.
Ēnu dienas aktivitātes 7.-9.kl.
Bērnu un jauniešu žūrijas noslēgums.
Sveču dienas pasākums 1.-4.kl.grupās.
Meteņi.
Tautas bumbas sacensības 5.-6.kl

Priekšmetu skolotāji
Priekšmetu skolotāji
D.Ālmane, I.Mašale
I.Šarikova
I.Briede, klašu audzinātāji
I.Briede
Klašu audzinātāji
B.Apšāne
Sporta skolotāji

Maijs

Marts
Pasākums

Pasākums

Atbildīgais

Mūzikas un deju dienas.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Konkurss “Gada skolēns” 8.-9.kl.*
5.-9.kl. koru sadziedāšanās *
Deju kolektīvu sadancis *

G.Aile, I.Semjonova
I.Semjonova,klašu audzinātāji
I.Bērziņa, E.Bonāte
S.Zemīte, A.Grīnberga

Makulatūras vākšanas akcijas „Par tīru Latviju”
noslēgums.

I.Semjonova
Vizuālās mākslas, tehnoloģiju jomas
skolotāji
Klašu audz. MK
Apvienotā kultūras izpausmes, veselības
un fizisko aktivitāšu MK

Radi, rādi, priecājies -konkurss 1.-4.kl.
Sevis pilnveidošana- klašu konkurss 5.-9.kl.
Viktorīna par olimpiskajām spēlēm 8.-9.kl.

Aprīlis
Pasākums
Sociālo zinību dienas. Karjeras dienas.
Karjeras projekta pasākums “Mana nākotnes vieta darba
tirgū”9.kl.
Atvērto durvju dienas mācību iestādēs.
2.-4.kl. koru sadziedāšanās.*
Lieldienu pasākums 1.-9.kl.
Atvērto durvju dienu tiešsaistes pasākumi sadarbībā ar
tehnikumiem.
Diskusija “Esmu aktīvs, neesmu vienaldzīgs”
“Savai pilsētai”-projektu konkurss 5.-8.kl.

Mākslas dienas.

Apvienotā kultūras izpausmes,
veselības un fizisko aktivitāšu MK

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas
diena, Darba svētki. Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas diena.

Klašu audzinātāji, G.Aile

Dzimtās valodas diena.
Eiropas diena. Eiropas eksāmens.
Drošības un veselīga dzīvesveida dienas 1.-9.kl.
“Pavasaris”- radošo darbu konkurss.

Priekšmetu skolotāji.
G.Aile, J.Širvis, I.Semjonova
Klašu audzinātāji
Mākslas skolotāji

Ģimeņu diena.
Izstāde “Varu, protu, daru”
Atvērto durvju dienu pasākumi.

I.Semjonova, interešu grupas
D.Sējēja,V.Žeikars, klašu audzinātāji
9.kl.audzinātāji, I.Briede

Pēdējais zvans.
Pavasara sporta diena.
Skolas gada noslēgums.

8.ab kl., skolas vadība
Sporta skolotāji, klašu audzinātāji
Skolas vadība

Atbildīgais
MK sociālajā un pilsoniskajā jomā

Jūnijs

I.Briede, klašu audzinātāji
9.kl.audzinātāji, I.Briede
I.Bērziņa, E.Bonāte
A.Dūmiņa
9.kl.audzinātāji
Sociālo zinību skolotāji
Klašu audz.MK

Plāns saskaņots ar metodiskajām komisijām un skolēnu pašpārvaldi.
Bauskas pilsētas pamatskolas direktora vietniece:

Atbildīgais

I.Semjonova

Pasākums
Izlaidums 9.klasei.

Atbildīgais
8.ab kl., skolas vadība

