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Ogres 1.vidusskolas
audzināšanas darba prioritātes 2020./2021.-2022./2023.māc.g.

Izstrādātas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 34. §)

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Prioritāte Sasniedzamais rezultāts
2020./2021. 2021./2022. 2022./2023.

Atbalsts
pozitīvai
uzvedībai

● Klašu audzinātāju
stundu plānos iekļauta
un  klases stundās

● Novadītas visas SEM
metodiskajā materiālā plānotās
nodarbības.

● Skolēnu pašpārvalde iesaistās
dažādu sociāli emocionālās
audzināšanas aktivitāšu
organizēšanā.



sākta īstenot SEM
programma.

● Atbalsta personāls kopā
ar klašu audzinātājiem ir
novadījis SEM
nodarbības 1. - 6. kl.

● Skolotāji apmeklējuši
kursus “Atbalsts
skolēnu uzvedībai
mācību procesā”.

● Izmantojot Uzvedība.lv
spēles “Dusmu
kontroles spēle”,
“PASAKI SEV.PASAKI
CITIEM”, 1.-3. klašu
izglītojamajiem
novadītas 1-2
nodarbības savu
emociju apzināšanai un
to kontrolēšanai.

● Atbalsta personāls kopā ar
klašu audzinātājiem ir novadījis
SEM nodarbības 7. - 9. kl.

● 1.-3. klašu grupā izveidoti
snieguma līmeņu apraksti
pozitīvai uzvedībai.

● 7.-12. klašu grupās sadarbībā ar
atbalsta personālu  klašu
audzinātājiem un skolēnu
pašpārvaldi organizētas
personības izaugsmes un
saskarsmes prasmju
nodarbības, lai mazinātu sekas
pēc sociālās izolācijas
pandēmijas laikā un veicinātu
skolēnu vieglāku atgriešanos
ierastajā vidē.

● Novadītas vismaz 2 klases
stundas par skolas vērtībām
(zinātkāre, mērķtiecība).

● Iesaiste MOT programmā.

● Atbalsta personāls kopā ar klašu
audzinātājiem ir novadījis SEM
nodarbības 10. - 12. kl.

● Pozitīvas uzvedības atgādņu
izveide skolas telpās, balstoties
uz skolas vērtībām “Zinātkāre,
mērķtiecība, atbildība un
draudzīgums”.

● Novadītas vismaz 2 klases
stundas par skolas vērtībām
(atbildība un draudzīgums).

● MOT programmas īstenošana
skolā.

Karjeras
izglītības
integrēšana
mācību un
audzināšanas
procesā

● Aktualizēt karjeras
atbalstu caur skolēnu
raidierakstiem.

● 60% skolēnu 7.-12.klašu
grupā ir saņēmuši sev
nepieciešamo karjeras

● Aktualizēt karjeras atbalstu caur
skolēnu raidierakstiem, video
rullīšiem, informatīvajiem
stendiem.

● 70% skolēnu 7.-12.klašu grupā ir
saņēmuši sev nepieciešamo

● Aktualizēt karjeras atbalstu caur
skolēnu raidierakstiem (tikšanās
ar absolventiem), video rullīšiem,
informatīvajiem stendiem,
debates par nākotnes profesijām,
prasmēm.



atbalstu, individuālajās
vai grupu konsultācijās.

● Visās 9. un 12. klašu
grupām ir novadīta
vismaz viena nodarbība
karjeras atbalstā un ir
īstenota praktiska
nodarbība vai ekskursija
kādā no tālākās
izglītības iestādēm.

● Stiprināt sadarbību ar
vecākiem, vecāku
sapulces (Ogres 1.
vidusskolas vidējās
izglītības piedāvājums,
“Kā domāt par savu
nākotni darba tirgū, kā
veidot savu vidusskolas
pieredzi?”, “Kā uzrakstīt
kvalitatīvu motivācijas
vēstuli?”, “Kā runāt ar
jaunieti par karjeru”),
informējot par skolas
aktivitātēm, organizējot
dažādas lekcijas un
izmantojot vecāku
profesionālo kapacitāti,

karjeras atbalstu, individuālajās
vai grupu konsultācijās.

● Visās 9. un 12. klašu grupām ir
novadīta vismaz viena
nodarbība karjeras atbalstā un ir
īstenota praktiska nodarbība vai
ekskursija kādā no tālākās
izglītības iestādēm.

● Mentoringa programmas izveide
“Skolēns skolēnam”.

● Stiprināt sadarbību ar vecākiem,
informējot par skolas
aktivitātēm, organizējot dažādas
lekcijas un izmantojot vecāku
profesionālo kapacitāti, iesaistot
skolas karjeras atbalsta
pasākumos. Informatīvas
tikšanās 9. un 12.klašu
vecākiem par izglītības iespējām
Latvijā un ārzemēs.

● “Eurodesk” informācijas punkta
izveide skolā par jauniešu
iespējām ES.

● Karjeras mēneša aktivitāšu
organizēšana skolā visiem
vecumposmiem.

● “EXIT” intervijas ar skolas
absolventiem.

● 80% skolēnu 7.-12.klašu grupā ir
saņēmuši sev nepieciešamo
karjeras atbalstu, individuālajās
vai grupu konsultācijās.

● Visās 9. un 12. klašu grupām ir
novadīta vismaz viena nodarbība
karjeras atbalstā un ir īstenota
praktiska nodarbība vai ekskursija
kādā no tālākās izglītības
iestādēm.

● Izpētotinformāciju par nākotnes
profesijām tiek organizētas
tikšanās ar attiecīgo profesiju
pārstāvjiem.

● Mentoringa programmas
“Skolēns skolēnam” īstenošana.

● Stiprināt sadarbību ar vecākiem,
informējot par skolas aktivitātēm,
organizējot dažādas lekcijas un
izmantojot vecāku profesionālo
kapacitāti, iesaistot skolas
karjeras atbalsta pasākumos.
Skolēnu un vecāku paneļdiskusija
par nākotnes darba iespējām un
izaicinājumiem.

● Informācijas punkta “Eurodesk”
popularizēšana, integrējot



iesaistot skolas karjeras
atbalsta pasākumos.

dažādos skolas pasākumos un
klases stundās.

● Karjeras mēneša aktivitāšu
organizēšana skolā visiem
vecumposmiem.
“EXIT” intervijas ar skolas
absolventiem.

Pilsoniskā
audzināšana

● Gatavošanās XII
Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju
svētkiem 2021.gadā.

● Valsts svētku pasākumu
organizēšana -
pasākumi klašu grupām,
dažādi konkursi un
viktorīnas par Latviju,
svinīgais koncerts,
apsveikumu konkurss.

● Skolas konkursa
rīkošana “Kopā uz
panākumiem” -
apsveikumu kartītes,
radošais darbs “Ceļš uz
mājām”.

● Sadarbība ar citu skolu skolēnu
pašpārvaldēm un skolēnu
organizācijām - skolēnu
raidierakstu projekta ietvaros
(SIF), projekts Vācijas
vēstniecības finansējuma
ietvaros par dažādu mobilo
aplikāciju lietošanu.

● Valsts svētku pasākumu
organizēšana - starppriekšmetu
projektu ietvaros.

● Skolas vērtību zinātkāre un
mērķtiecība iedzīvināšana.

● Caurvijas “Pilsoniskā līdzdalība”
iedzīvināšana – atbildība pret
vidi un cieņpilna izturēšanās
pret dažādām kultūrām.

● Skolēnu iesaiste skolas misijas
un vīzijas definēšanā.

● Skolēnu projektu konkursa
nolikuma izstrāde, iekļaujot

● Sadarbība ar citu skolu skolēnu
pašpārvaldēm un skolēnu
organizācijām - pieredzes
apmaiņa pilsonisko aktivitāšu
organizēšanā.

● Valsts svētku pasākumu
organizēšana - kopīga skolas
vizuālā tēla radīšana.

● Skolas vērtību atbildība un
draudzīgums iedzīvināšana.

● Aktivitātes caurvijas “Pilsoniskā
līdzdalība” iedzīvināšana.

● Skolēnu projektu konkursa
realizēšana, veicinot skolēnu
līdzdalību skolas vides
uzlabošanā.

● Skolas vadības, pedagogu un
skolēnu neformālā diskusija
“Kafija ar skolas vadību”, lai
veicinātu skolēnu iesaisti skolai
svarīgu jautājumu risināšanā.



skolas audzināšanas plāna
prioritātes kā atbalstāmās
jomas.

● Skolas vadības, pedagogu un
skolēnu neformālā diskusija
“Kafija ar skolas vadību”/
”Saldējums ar lielajiem” skolai
svarīgu jautājumu risināšanā.
Skolēnu iesaiste Eiropas
jaunatnes mobilitātes
programmās, veicinot izpratni
par dažādām kultūrām un
valodām.

● “Iespēju festivāls” organizēšana,
lai veicinātu skolēnu iesaisti
dažādās interešu izglītības
programmās, NVO un jauniešu
iniciatīvu grupās.

● Pilsoniskais projekts (Vācijas
vēstniecība)
Skolēnu iesaiste Eiropas
jaunatnes mobilitātes
programmās, veicinot izpratni par
dažādām kultūrām un valodām.


