Audzināšanas darba plāns 2022. /2023. m. g.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Vīzija – Jēkabpils Valsts ģimnāzija ir kvalitatīva Zemgales reģiona izglītības iestāde:
tehnoloģiski aprīkota, atvērta inovācijām, radošai darbībai un tehnoloģiju izmantošanai
mērķtiecīgā skolēnu, pedagogu, vecāku un dibinātāja – Jēkabpils pašvaldības – sadarbībā.
Labākā skola daudzpusīgai personības attīstībai.
Misija – palīdzēt skolēnam atklāt un attīstīt savas dotības, veicinot viņa izaugsmi, sagatavojot
izglītības turpināšanai viņa spējām un interesēm atbilstošā pakāpē un virzienā.
Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku,
tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par
vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, sniegt iespējas plašākai skolēnu izglītības
pieredzes gūšanai, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas
valstij un Latvijas Republikas Satversmei.
Audzināšana ir virzīta uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā
intelekta attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu
attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.
Audzināšanas un izglītības procesā veicināma izglītojamā izpratne, atbildīga attieksme un
rīcība, kas apliecina šādas vērtības:
dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un
Latvijas valsts.
Vērtību apliecināšanai un īstenošanai izkopjamie tikumi:
atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība,
solidaritāte, taisnīgums, iecietība pret atšķirīgo (piemēram, izskata īpatnībām, veselības
stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražām u.c.)
Audzināšanas saturs – mērķtiecīgi organizēts izglītojamā vispusīgas, tajā skaitā tikumiskās,
attīstības veicināšanas un dažādu attieksmju (pret sevi, citiem, darbu, kultūru, sabiedrību,
valsti, dabu u.c.) veidošanas process.
Audzināšanas darbu veic ikviens Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pedagogs.

Audzināšanas darba uzdevumi:
 palīdzēt atklāt izglītojamo individuālās dotības, ieinteresējot viņus tālākā izglītībā un
profesijas apguvē, sniedzot atbalstu karjeras izglītībā;
 pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem, audzinot cieņas
pilnu attieksmi pret sevi un citiem, sekmējot atbildīgu rīcību ikdienas situācijās;
 īstenot atbalsta pasākumus iekļaujošai un pozitīvai uzvedībai, skolas iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanai, tādējādi uzturot draudzīgu un drošu skolas vidi;
 mācību stundās, interešu izglītībā un ārpusstundu pasākumos veicināt skolēnu
līdzdalību un sadarbību, attīstīt pilsoniski aktīvas darbības un pozitīvas saskarsmes
prasmes, veicinot personības attīstību;
 sekmēt skolēnu atbildīgu rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām, aktualizējot
 skolēnu pašpārvaldes un klašu kolektīvu lomu ģimnāzijas darbībā un skolas vides veidošanā;
 atzīmējot Latvijas valsts dibināšanas 104., Barikāžu atceres 32. un ģimnāzijas 103. gadadienu,
organizēt pasākumus izglītojamo valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanai;
 sekmēt skolēnu iesaistīšanos interešu izglītības programmās, ārpusstundu un
ārpusskolas pasākumos, izkopjot viņu radošumu un attīstot talantus;
 mērķtiecīgi izmantot kultūras un izglītības iniciatīvas “Latvijas skolas soma” iespējas.

1. Mācību saturs
Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Ievadinstruktāžas.
Instruktāžas 9. un 12. klasēs par
eksāmenu kārtību, norisi; par izglītības
programmas saturu, obligātajiem un
izvēles priekšmetiem.
2.
Informācija par prasībām pētnieciskā
darba veikšanai ģimnāzijā, par
pētnieciskā darba struktūru un
specifiku. Iespēja 10. klasēm
piedalīties 11.klašu skolēnu ZPD
lasījumos kā klausītājam pieredzes
uzkrāšanas nolūkā.
3.
Informācija par e–klases iespējām un
skolēnu un vecāku pieeju e–
dienasgrāmatai.

Laiks
māc.gada sākumā

Atbildīgais
kl.audzin., d.v.izglīt.
jomā

10. un 11. klasēs
māc. gada sākumā.
Projektu nedēļas
ietvaros 11. klašu
ZPDlasījumos.

kl.audz.,
d.v.izglīt. jomā

Māc. g. sākumā
klašu sapulcēs.

Kl.audz.,
d.v. informātikas jaut.

2.

Mācīšana un mācīšanās

Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Mācību ekskursijas, muzeju, izstāžu
apmeklējumi.
2.
Bibliotēkas, datorkabinetu u.c.
tehnoloģiju izmantošana darbā ar klasi.
3.
Tikšanās ar interesantiem, sabiedrībā
populāriem cilvēkiem.

Laiks
Visu gadu.

4.

Visu māc.g.
(īpaši 7.un10.kl)
klases stundās

5.

6.

Info par skolas vēsturi, apkārtni,
absolventiem, tradīciju uzturēšana.
Testi izraudzītā tālākizglītības virziena
noteikšanai, mācīšanās stilu un prasmju
noteikšana. Individuālo īpatnību
ievērošana mācību procesā.
Sadarbība ar vecākiem – klases
sapulces, individ.sarunas, pasākumi
kopā ar vecākiem, vecāku dienas skolā.

Visu gadu.
Visu māc.gadu.

Visu gadu.

Atbildīgais
Kl.audzin.,
māc.pr.skolot.
Kl.audzin.,
māc.pr.skolot.
Kl.audzin.,
māc.pr.skolot.,
bibliotekāri, administrāc.
Kl.audzin.,
skolas muzeja gidi
kl.audzin.,
karjeras speciālistu
piedāvājums
kl.audzin.,
priekšmetu skolotāji,
administrāc.

3.Skolēnu sasniegumi
Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Anketas par skolēnu interesēm un
sasniegumiem ārpus skolas.
2..
Skolēnu individuālās izpētes mapes,
portfolio
3.
Regulāra informācija vecākiem par
skolēnu sasniegumiem – ieraksti
dienasgrāmatās, info mājas lapā,
atzinības raksti u.c.
4.
Rezultātu apkopojums un labāko
apbalvošana.

Laiks
Visu gadu.

Atbildīgais
Kl.audzin., administrāc.

Visu gadu.

Kl.audzin., skolēni

Visu gadu.

Kl.audzin., pr.skolotāji,
administrāc.

maijā

MJ vadītāji,
administrācija

4. Atbalsts skolēniem
Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Instruktāžas:
- Skolas iekšējās kārtības
noteikumi.
- Ievadinstruktāžas.
- Drošība u.c.

Laiks
katra semestra
sākumā; pirms
konkrētā pasākuma

Atbildīgais
Kl.audzin.,
Vides un darba droš.
speciālists

2.
3.
4..
5.
6.

Medicīnas izziņas;
medmāsas informācija, pirmā
palīdzība.
Tikšanās ar policijas u.c. drošības
struktūrvienību darbiniekiem Drošības
dienu ietvaros.
Anketas par skolēnu tālākizglītības
nodomiem
Skolēnu veselības stāvokļa un sociālā
fona izzināšana.
Dažādu konkursu organizēšana un
dalība valsts organizētajos konkursos.

māc.g.sāk.;
pēc
nepieciešamības
sept.,okt.

Medmāsa,
audzinātāji

katru māc.gadu;
pastiprināti
9. un12. klasēs.
Visu gadu

kl.audzin.,

Visu gadu.

klašu audz.,
administrācija,
priekšmetu skolotāji.
kl.audz., atbalsta
personāls, administrācija
kl.audzin., skolotāji,
administrācija
kl.audz., administrācija

7.

Vecāku sapulces, indiv.d.ar vecākiem.

Visu gadu.

8.

Atbalsts spējīgajiem un skolēniem ar
mācību grūtībām, darbs konsultācijās.
Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem,
skolas absolventiem.

Visu gadu.

9.

Visu māc. gadu

klašu audz.
administrācija

klašu audz., soc.ped.

5. Skolas vide
Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Ekskursijas.
2.

Sporta diena.

3.

Skolas tradicionālie pasākumi:
Zinību diena. (1.sept.)
Dzejas dienas.
Skolas dzimšanas dienas svinības. (6.okt.)
Skolotāju diena.
7.un 10.klašu uzņemšana skolas saimē
“Draugs, mūsu pulkā nāc!” (okt.)
Vides uzkopšanas talkas.
Lāčplēša diena.(11.nov.)
Valsts svētki Pilsonības nedēļas ietvaros
(nov.).
Lāpu gājiens (11.nov.),
svecīšu aizdegšana Kena parkā (18.nov.).
Valsts svētku koncerts
“Gimnāzists un Ģimnāziste”(dec.)
Žetonu vakars. (febr.2.nedēļa)
Akcijas “Draudzīgais aicinājums”, “Sniedz
roku ķepai!”, “Piemet pagalīti!”
Projektu dienas.

Laiks
1 –2 x
semestrī
1–2X
māc.gada
laikā.

Atbildīgais
Klašu audzin.
sporta skolotāji,
administrāc., audzinātāji
kl.audzin., skolēnu
parlaments,
administrācija,
priekšmetu skolotāji,

4.
5.

Deju kol.”Kauranieši”koncerts.(febr.)
Klašu radošais konkurss “Nocel
jumtu!”(apr.)
Veselības dienas
Zvana svētki.(maijā)
Izlaidumi (jūnijā)
Klašu kabinetu un skolas telpu svētku
noformējums.
Skolēnu noskaņojuma un vēlmju izpēte,
aktuālu jaut. apspriešana un risināšana.

Svētkos.
Periodiski,
pēc
nepieciešamīb
as

kl. kol., atb.personāls,
d.v.audzin.d.
kl.audz.,
skolēnu parlaments,
atbalsta personāls,
administrācija

6. Resursi
Nr.p.k. Uzdevumi.
1.
Psihologa atbalsts audzinātājam klases
kolektīva mikroklimata izpētē.
2.

Bibliotekārās stundas.

3.

Soc.pedagoga un psihologa izstrādātas
informatīvas + interaktīvas klases
stundas par noteiktu tematiku.

4.

Absolventu – dažādu profesiju
pārstāvju – piesaiste, organizējot
tikšanās ar skolēniem.

5.

Sadarbība ar pašvaldības institūcijām,
BJC, Jēkabpils Kultūras pārvaldi,
NVO, Mākslas skolu, Mūzikas skolu
u.c.
Sadarbība ar vecākiem – dažādu
profesiju pārstāvjiem – skolas
pasākumu norisē.

6.

Laiks
Vismaz 1–2 X
māc.gada laikā
audzin. izvēlētā
laikā.
Saskaņā ar
audzin.vēlmēm un
bibliotekāru
piedāvājumu.
Saskaņā ar
audzin.vēlmēm un
atbalsta personāla
piedāvājumu
Saskaņā ar
audzinātāju un
māc.pr.skolotāju
vēlmēm.
Saskaņā ar darba
plāniem, iecerētajiem
pasākumiem.

Atbildīgais
Kl.audzin. un psihologs

Kl.audzin. bibliotekāres

kl.audzin.,
soc.ped., psihologs
Klašu audzin,
pedagogi,
administrācija
Klašu audzin.,
pedagogi,
administrācija

Saskaņā ar darba
Klašu audzin.,
plāniem, iecerētajiem pedagogi,
pasākumiem.
administrācija

2022. /2023. m. g.
galveno JVĢ pasākumu kalendārs 1.semestrim
Plānotais laika gaitā koriģējams atbilstoši streika situācijai, epidemioloģiskajai situācijai un
citām skolas darbu ietekmējošām norisēm sabiedrībā.
Plāns papildināms ar mācību jomu skolotāju grupu apspriedēs ieplānotajām izglītojošām
aktivitātēm.
Klases stundās (arī sociālo zinību stundās, koleģiāli sadarbojoties soc. zin. skolotājam un
audzinātājam) izmantot M. Ozolas un K. Bikšes grāmatas “13 mans laimīgais skaitlis”
materiālu.
Mācību gada laikā:
1. Katra klase līdz maija vidum ieplāno un veic klases “Labo darbu”. Labā darba
aprakstu un atsevišķi pievienotus foto e– klases pastā sūtīt d. v. audz. d.
(D.Druveniecei).
2. Katra klase iesaistās projektā “Latvijas skolas soma”. Vienam skolēnam – 4 eiro.
3. Plānot vecāku sapulces (var gan klātienē, gan tiešsaistē).
4. Mācību gada laikā, ja iespējams, realizēt vienu pasākumu skolēniem kopā ar
vecākiem.
Septembris
09.09. – plkst. 10.00 adaptācijas pasākums 7. klasēm JVĢ sporta stadionā
15.09. – plkst. 10.00 adaptācijas pasākums 10. klasēm Meža takā
no 6.09. – 16.09. – Dzejas dienas, klases aicinātas klases stundās un/vai valodas stundās
pilsētvidē rakstīt dzeju uz trotuāra; klases aicinātas rīkot savus dzejas dienu pasākumus,
lasījumus; apmeklēt pasākumus pilsētā…
septembrī – veicam ievadinstruktāžas, aktualizējam skolas iekšējās kārtības noteikumus,
iepazīstinām jaunos skolēnus ar skolas mājaslapu, e klases lietošanu u.c. Lūdzu, atgādiniet
skolēniem, ka plēstas/cauras bikses mūsu skolā nav atļautas (skolas iekšējās kārtības
noteikumi)!
Oktobris
6.10. – JVĢ 103. gadadiena
5. oktobris – Pasaules Skolotāju diena (atbilstoši apstākļiem kopīgu sveicienu organizē
12. klases; katra klase aicināta padomāt par saviem mācošajiem skolotājiem)
13.10. – 7. klasēm “Draugs, mūsu pulkā nāc! – organizē 9. klases
17.10. –20.10. – 10.klasēm nedēļa “Draugs, mūsu pulkā nāc!”; 11. klases dod nedēļai
uzdevumus
20.10. – 10. klašu uzņemšana ģimnāzistu saimē – pasākums “Draugs, mūsu pulkā nāc!”;
organizē 11. klases
24.10.– 28.10. – skolēnu rudens brīvdienas

Novembris
07. 11. – 18.11. – Pilsonības nedēļa. Klašu audzinātāju, vēstures skolotāju u.c. jomu skolotāju
organizētie pasākumi skolā un pasākumu apmeklēšana pilsētā; mēneša laikā klases stundās
tikšanās ar audzinātāju uzaicinātiem sabiedrībā ievērojamiem cilvēkiem;
11.11. – Lāčplēša diena, ja notiks lāpu gājiens (iet 10.klases un audzinātāji + brīvprātīgi klašu
kolektīvi un audzinātāji)
17.11. – Latvijas valsts proklamēšanas svētku atzīmēšana skolā, par formu jādomā; (būs
saīsinātas stundas; sabiedriski aktīvo 8.–9. un 11.–12.klašu skolēnu godināšana)
18.11. – svecīšu aizdegšana Kena parkā (11. klases un audzinātāji)
Decembris
7.12. – izziņojam labdarības akciju “Brīnumsvece”; klasēs vācam dāvanas;
8.12. – konkurss “Ģimnāzists un Ģimnāziste 2022” KKC
19.12.–21.12. –“Brīnumsveces ” nogādāšana adresātiem
22.12. – Ziemassvētku koncerts KKC (pa dienu skolēniem un skolotājiem? – pagaidām ar
jautājuma zīmi)
23.12. – pēdējā māc. diena 1. semestrī, liecību izdošana
26.12. – 06.01. – skolēnu ziemas brīvdienas

