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MK not. 480
"Izglītojamo 

audzināšanas vadlīnijas 
[..]" 

Skolas attīstības plāns, 
kurā ietverti 

audzināšanas darba 
virzieni 3 gadiem

Skolas audzināšanas 
darba plāns katram 

mācību gadam

Skolas Karjeras 
izglītības programma

Skolēnu 

personas lietas

Audzināšanas stundu 
tematiskais plānojums 

Mykoob                             
(20 st.gadā, SR)

Klases audzināšanas 
darba izvērtējums     

(jūnija 1.nedēļa)

Klašu vecāku sapulču 
protokoli

Pasākumu, ekskursiju 
organizēšanas 
dokumentācija 

(iesniegumi, vecāku 
atļaujas, ekskursijas 

izvērtējums)

Skolēna ZIŅU KARTE

(aizpilda, uzsākot darbu ar 
jaunu klasi, jaunu skolēnu, 

individuālajā sarunā ar 
vecāku)

Sarunu protokoli 
individuālajām                
sarunām ar:
- skolēniem
- vecākiem

Skolēnu instruktāžas

KLASES STUNDA 

 klases stunda - aktuāla, tā ir ieguvums skolēniem un pašam klases audzinātājam; 

 klases stunda - izglītojoša, noteiktas prasmes attīstoša un konkrētas attieksmes                        

veidojoša pret kaut ko; 

 aktīva un radoša skolēnu līdzdarbošanās, pārdomātas metodes; 

 mērķtiecīga, ar jēgpilniem uzdevumiem virzīta uz sasniedzamo rezultātu,                                         

tiek sniegta atgriezeniskā saite 

SR – JU – AS. 

 



 



  



TIKUMI 

 

 



 



 

 

 

CAURVIJU PRASMES 

 

kritiskā domāšana un problēmrisināšana – skolēns izzina, analizē un izvērtē dažāda veida 

informāciju un situācijas, izprot to kontekstu, pieņem izsvērtus un atbildīgus lēmumus, definē 

problēmas būtību un risina vienkāršus un kompleksus izaicinājumus; 

 

jaunrade un uzņēmējspēja – skolēns ir atvērts jaunai pieredzei un izaicinājumiem, meklē un 

saskata daudzveidīgas iespējas uzlabot esošo situāciju, uzņemas iniciatīvu un ir neatlaidīgs, lai ideju 

pārvērstu noderīgā risinājumā vai produktā; 

 

pašvadīta mācīšanās – skolēns apzinās sevi kā indivīdu, savas vēlmes, vajadzības un intereses,  

pārvalda  savas emocijas, domas un uzvedību,  veido  pozitīvas attiecības, ir motivēts  sevi 

pilnveidot, izvirza  mērķus,   plāno savu darbību, īsteno plānu un izvērtē paveikto, mērķtiecīgi 

izmanto situācijai atbilstošas domāšanas stratēģijas un seko līdzi savam mācīšanās progresam; 

 

sadarbība – skolēns ar cieņu pauž savu un uzklausa citu viedokļus, pielāgo savu uzvedību un 

komunikācijas veidu atbilstoši situācijai, sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, lai īstenotu konkrētus 

mērķus, un sasniedz iesaistītajām pusēm pieņemamus risinājumus; 

 

pilsoniskā līdzdalība – skolēns saskata kopsakarības sabiedrībā un vidē, analizē savu iesaisti 

lokālos un globālos procesos un iesaistās to uzlabošanā, uzņemas atbildību par savu rīcību; 

 

digitālā pratība – skolēns atbildīgi un efektīvi izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei, 

jauna satura radīšanai, satura koplietošanai un komunikācijai, kritiski un konstruktīvi izvērtē 

tehnoloģiju un mediju lomu sabiedrībā. 

 



PILSONISKĀ AUDZINĀŠANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILSONISKĀ AUDZINĀŠANA – 

zināšanu, prasmju un attieksmju veidošana 

aktīvai darbībai un līdzdalībai. 

 

SR Patriotiskums un lietpratība, īstenojot caurviju prasmes – 

domāšana un radošums, pašizziņa un pašvadība, sadarbība un 

līdzdalība, kā arī digitālā pratība. 

 



 


