
RĪGAS 47. VIDUSSKOLAS METODISKĀ DARBA PLĀNS 

2020./2021.m.g. 

 

 

 

LAIKS PASĀKUMS ATBILDĪGAIS 

AUGUSTS Metodisko komisiju darba plānu 

veidošana, 

papildinājumi, labojumi, 

iesniegšana 

MK vadītāji 

SEPTEMBRIS Metodisko komisiju darba plānu 

veidošana, 

papildinājumi, labojumi, 

iesniegšana 

              MK vadītāji 

OKTOBRIS Skolas metodisko komisiju vadītāju 

sanāksme. 

 

MK vadītāju atskaite par darbu 

septembrī un oktobrī. 

 

Skolas olimpiāžu organizēšana. 

 

 

ZPD organizācija. 

 

 

 

Pedagogu mācīšanās grupās. 

 

 

 

Mācību stundu plānošana un 

organizācija, caurviju prasmes. 

MP vadītāji  

MK vadītāji 

MK vadītāji  

 

MK vadītāji 

 

MK vadītāji, priekšmetu 

pedagogi, dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

MK vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi 

NOVEMBRIS Atbalsts pedagogiem, stundu 

vērošana. 

Mācīšanās grupu darbs  

Jomu grupu darba 

organizēšana 

Dir.vietn.izgl.jomā 
 

 

Dir.vietn.izgl. jomā 

 

Dir.vietn.izgl.jomā, 

MK vadītāji 

DECEMBRIS Mācīšanās grupu darbs 

 

1. semestra darba 

izvērtējums. 

Dir.vietn.izgl.jomā 

 

 

MK vadītāji, dir.vietn.izgl.jomā 



JANVĀRIS Olimpiādes. 

 

 

 

Skolas MP sanāksme.  

Stundu vērošana. 

MK vadītāji, dir. vietn. izgl. 

jomā, māc. priekšmetu pedagogi 

 

 

MP vadītāji 

 

Dir. vietn. izgl. jomā,  

MK vadītāji, mācību 

priekšmetu skolotāji 

 Stundu plānu veidošana. 

Metodisko pēcpusdienu 

organizēšana. 

 

Mācīšanās grupās. 

 

 

 

Stundu plānošana. 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

FEBRUĀRIS Olimpiādes. MK vadītāji, dir. vietn. izgl. 

jomā, māc. priekšmetu pedagogi 

 
Skolas MP sanāksme. MP vadītāji 

 
Stundu vērošana. Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 
Stundu plānu veidošana. 

Metodisko pēcpusdienu 

organizēšana. 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 
Mācīšanās grupās. Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 
Stundu plānošana. Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 



MARTS Atbalsts jaunajiem 

pedagogiem. 

 

 

Stundu plānošanas 

nodarbības 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

APRĪLIS Mācīšanās grupās. Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

  

Gatavošanās 2021./2022. 

m.g. plānošanai, mācību 

plānošanas darba organizācija 

pa jomām. 

 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

MAIJS Mācīšanās grupās. 

 

 

 

 

Gatavošanās 2021./2022. 

m.g. plānošanai, mācību 

plānošanas darba 

organizācija pa jomām. 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

 

 

Dir. vietn. izgl. jomā, MK 

vadītāji, mācību priekšmetu 

skolotāji 

JŪNIJS 2020./2021. m.g. 

izvērtējums, secinājumi, ieteikumi. 

 

MP sanāksme, prioritāšu 

izvirzīšana skolas darba 

plānam, 2021./2022. m.g. 

MK vadītāji 

 

 

 

Dir. vietn. izgl. jomā,  

MP vadītāji 

 


