
Iestādes darba prioritātes: 

• Atbalsta un attīstības mehānismu izveide un nodrošināšana kompetenču pieejā balstītas izglītības saturas īstenošanā; 

• Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā; 

• Darbību loka pilnveide ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās;  

• Karjeras izvēles konsultāciju un pasākumu kvalitātes uzlabošana izmantojot Eiropas Savienības fondu darbības programmu; 

• Latvijas kultūras un dabas vērtību izzināšana, Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstu iepazīšana dažādos laikos, izmantojot Latvija 100 projekta 

finansējumu; 

• Metodiskā atbalsta funkciju stiprināšana; 

• Jauno pieeju ievešana darbā ar izglītojamo vecākiem/ tiesiskajiem pārstāvjiem.  

Darba plāns tiks aktualizēts un papildināts mācību gada laikā. 

Pielikums Rīgas 96. vidusskolas 2020. gada 10. septembra rīkojumam Nr. VS96-20-32-rs 

“Par skolas darba plāna apstiprināšanu 2020./2021. mācību gadam” 

 

 Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs 

Brīvlaiks           

Metodiskā 
darbība, 

pedagoģiskās 
sēdes un 

sanāksmes pie 
izglītības 
iestādes 
vadības 

Mācību priekšmetu programmu plānošana. 
Izglītības iestādes darba plāna apstiprināšana. 
Administratīva sēde –Izglītības iestādes darba 
plāna korekcijas un aktualitātes .  
Metodiskās padomes sēde – izglītības iestādes 
stratēģija; 
 

Administratīva sēde – darba plāna saskaņošana; 
Skolotāju seminārs – “Mācību priekšmetu 
programmu veidošana lietprasmju izglītības procesā” 
. 
 

Izglītojamo mācību sasniegumu starpvērtējums un 
nesekmības cēloņu preventīvie pasākumi. 
Administratīva sēde – Darba plāna korekcijas. 
Administratīva sēde – 1. 5. klašu adaptācija.  
 

Izglītības iestādes komandas saliedēšanas 
pasākums. 
Semestra vērtējumu izlikšana; 
Atskaites par 1. semestra rezultātiem  
Administratīva sēde – 1. semestra izvērtējums 
Administratīva sēde – Darba plāna korekcijas 

VPD un CE grafika apstiprināšana; 
Metodiskās padomes sēde – 1. semestra rezultātu 
analīze; 
Administratīva sēde – 1., 5., 10. klašu adaptācija, 
veiksmes un problēmu apzināšana. 
Administratīva sēde – darba plāna 2. semestrim 
apspriešana 

Metodiskā diena – “Lietprasmju attīstība izglītības 
procesā”, savstarpējais stundu apmeklējums.  
 
Administratīva sēde – Projektu nedēļas darba plāna 
izveide un apstiprināšana; 
Metodiskās padome sēde – gatavošanas projektu 
nedēļai. 

Izglītojamo mācību sasniegumu starpvērtējums; 
Administratīva sēde – Projektu nedēļas izvērtējums; 
Administratīva sēde – VPD rezultātu analīze, VPD 
grafika apspriešana. 

Administratīvā sēde – darba plāna korekcija 
Administratīvā sēde – Aktuālie jautājumi. 

Administratīva sēde – par gatavību CE. 
Instruktāžas eksāmenu vadītājiem, novērotajiem, 
vērtētajiem. 
Atzīmju izlikšana 9. un 12. klašu izglītojamiem. 

PS – pagarinātā mācību gada rezultāti. 
Pedagogu darba pašvērtējums. 
Klašu audzinātāju darba pašvērtējums. 
Metodisko jomu darba izvērtējums. 

Izglītības 
iestādes 
darbības 

kontrole un 
pārraudzība 

Pagarinātas dienas grupu komplektēšana; 
Fakultatīvu grupu komplektēšana; 
Interešu izglītības grupu komplektēšana; 
Jauno pedagogu stundu hospitācija; 
Tarifikācijas apstiprināšana. 
Evakuācijas mācības. 
Klases žurnālu pārbaude.   

Klases žurnālu pārbaude.  
Pagarināto dienas grupu monitorings.  
Stundu hospitācija jaunajiem pedagogiem.  
Klases audzinātāju darba plāni.  
 

Konsultāciju grafika pārbaude. 
Klases žurnālu pārbaude.  
 

Klases žurnālu pārbaude. Stundu hospitācija. 
Klašu audzinātāju darba plāni. 

Dienasgrāmatu pārbaude sākumskolā. Klases 
stundu hospitācija.  

Fakultatīvu nodarbību monitorings. 
Klases žurnālu pārbaude.  
 

Stundu hospitācija. Klases žurnālu pārbaude. Klases žurnālu pārbaude. 

Audzināšanas 
darbs un 

ārpusklases 
darbs 

Zinību diena – svinīgā līnija; 
Klases audzināšanas darba plāna izveide; 
Olimpiskā diena; 
Miķeļdienas kolāža sākumskolā; 

Krāsu nedēļa; 
Skolotāju diena; 
Labo darbu nedēļa; 
MOT nodarbības 7.klasēm. 

Lāčplēša dienai veltīti pasākumi; 
Pasākums ‘’Tēvi un dēli’’ sākumskolā; 
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts 
svinīgais pasākums. 

Ziemassvētku pasākumi sākumskolā; 
Adventes vainaga iedegšana pa klašu grupām. 

Ziemassvētku koncerts; 
Klašu audzinātāju darba plāna izveide 2.semestrim; 
100 dienas skolā 1./5.klasēm. 

Meteņi; 
Žetonu vakars. 

Deju konkurss ‘’Pavasaris nāk’’ Lieldienas 5.-8.klasēm; 
Interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts 
‘’Pavasara kolāža’’; 
Labdarības koncerts ‘’Uzdāvini cerību’’. 

Pasākums ‘’Skolu beidzot’’ 1.-3.klasēm; 
4.klašu svinīgais pasākums ‘’Ziedu paklājs’’; 
Gada balva; 
Pēdējais zvans. 

9.klašu izlaidums; 
12.klašu atestātu izsniegšana. 

Sadarbība ar 
izglītojamo 
tiesiskajiem 
pārstāvjiem 

Klašu tiesisko pārstāvju sapulces. 
Tikšanās ar nākamo 1. klašu izglītojamo 
tiesiskajiem pārstāvjiem.  

 Izglītības iestādes padomes sēde.  Sapulces 3., 6., 9. klašu izglītojamo tiesiskajiem 
pārstāvjiem. 

 Tiesisko pārstāvju diena – tikšanās ar priekšmetu 
skolotājiem. 
 

   

Karjeras 
atbalsta 

pasākumi 

D. Boldāne- Gabrāne:  
KAA pasākumu plāna izveide projekta 
finansētajiem pasākumiem (iesūtīšanai VIAA) 
Rīgas 96. vidusskolā.  
21.09.2020, plkst. 12.00 Organizēju pasākumu 
“Finanšu laboratorija” 8.c klasei.  
30.09.2020, plkst. 12.00 Organizēju pasākumu 
“Finanšu laboratorija” 7.c klasei. 
O. Adujeva:  
16.09.2020, Plkst.11.00 Vieslekcijas 
organizēšana 12. klases izglītojamajiem 
“Izglītības iespējas ārzemēs”. 
 

D. Boldāne-Gabrāne: 
Datu bāzes papildināšana par absolventu tālāko 
izglītību, nodarbinātību, profesijas virziena izvēli, 
sadarbojoties ar klašu/kursu audzinātājiem. 
26.10.-30.10.2020 Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 
organizēšana Rīgas 96. vidusskolā. 
30.10.2020, Plkst. 11.50 Karjeras pasākuma 
organizēšana “Datu aizsardzība” 11.b klasei. 
Organizēju karjeras pasākumu 8. kl. izglītojamajiem 
“Karjera un darbs”. 
Pēc anketēšanas apkopotajiem rezultātiem plānojam 
ekskursiju uz Valmieras Valsts tehnikumu iepazīt 
pavāra, viesmīļa un IT sfēru. 
O. Adujeva:  
26.10.-30.10.2020 Karjeras nedēļas 2020 pasākumu 
organizēšana Rīgas 96. vidusskolā. 
30.10.2020, Plkst. 11.50 Karjeras pasākuma 
organizēšana “Datu aizsardzība”.11. klasei. 
Absolventa aicināšana dalīties ar savu karjeras 
veiksmes stāstu. 
Pēc anketēšanas apkopotajiem rezultātiem plānojam 
ekskursiju uz Valmieras Valsts tehnikumu iepazīt 
pavāra, viesmīļa un IT sfēru. 

2.novembrī Karjeras lēmumu iepazīšana 
“Patiesais aicinājums”7.-8.kl. vecāki 
D. Boldāne-Gabrāne:  
Dokumentācijas sagatavošana pasākumam 
“Karjeras prasmju attīstīšana kompetenču izglītībā” 
nodarbība ar izglītojamo vecākiem. 
10.11.2020, Pkst. 11.00 Palīdzu organizēt vieslekciju 
9.a klasei. Lekcijas laikā  skolēni iepazīsies ar Valsts 
Ieņēmumu dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu 
sistēmas administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu 
maksāšanas nozīmi un VID darbinieku ikdienu un 
nepieciešamību pārzināt plašu normatīvo aktu bāzi, 
lai veiksmīgi sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem.  
O. Adujeva:  
10.11.2020, Pkst. 11.00 Vieslekcijas organizēšana 9. 
a klasei. Skolēni iepazīsies ar Valsts Ieņēmumu 
dienesta ikdienu, veicot Latvijas nodokļu sistēmas 
administrēšanu. Gūs izpratni par nodokļu 
maksāšanas nozīmi un VID darbinieku ikdienu un 
nepieciešamību pārzināt plašu normatīvo aktu bāzi, 
lai veiksmīgi sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem.  

 D. Boldāne-Gabrāne: 
07.12.2020, plkst. 12.40 palīdzu organizēt 
vieslekciju 9.b klasei. Lekcijas gaitā skolēni apgūs 
tematu par cilvēku tirdzniecību un ar to saistītajiem 
riskiem. 
O. Adujeva:  
07.12.2020, plkst. 12.40 Vieslekcijas orgnanizēšana 
9.b klasei. Stundas gaitā skolēni apgūs tematu par 
cilvēku tirdzniecību un ar to saistītajiem riskiem. 

20.01. - Karjeras lēmumu iepazīšana. 9.-10. klašu 
vecāki. 
D. Boldāne-Gabrāne: 
Absolventa aicināšana dalīties ar savu karjeras 
veiksmes stāstu. 
 Uzaicināts pārstāvis “”Fizika”, kurs dalās ar 
pieredzes stāstiem par konkrētā priekšmetā 
noderīgumu  viņa karjeras ceļā. 
O. Adujeva:  
Absolventa aicināšana dalīties ar savu karjeras 
veiksmes stāstu. 
 Uzaicināts pārstāvis, kurs dalās ar pieredzes 
stāstiem par konkrētā priekšmetā noderīgumu  viņa 
karjeras ceļā. 

26.02 Karjeras lēmumu pieņemšana 9.un 11.kl. 

D. Boldāne-Gabrāne: 

Dokumentācijas sagatavošana pasākumam “Skola 
2021” 

10.02.2021 plkst. 10.10 Vieslekcijas organizēšana 
10.b klasei. Stundas tēma saturiski saistīta ar varas 
dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, 
konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), 
civiltiesībām un indivīda tiesisko aizsardzību 
ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus preventīvai 
rīcībai savu tiesību aizsardzībā. 

O. Adujeva:  

10.02.2021 plkst. 10.10 Vieslekcijas organizēšana 
10.b klasei. Stundas tēma saturiski saistīta ar varas 
dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, 
konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), 
civiltiesībām un indivīda tiesisko aizsardzību 
ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus preventīvai 
rīcībai savu tiesību aizsardzībā. 

 

 D. Boldāne-Gabrāne: 
02.03.2021, plkst. 12.40 Palīdzu organizēt 
vieslekciju 12. klašu grupai. Stundas tēma saturiski 
saistīta ar varas dalīšanas aspektiem demokrātiskā 
sabiedrībā, konkrētāk, tiesu varas profesiju 
(notārs), civiltiesībām un indivīda tiesisko 
aizsardzību ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus 
preventīvai rīcībai savu tiesību aizsardzībā. 
O. Adujeva:  
02.03.2021, plkst. 12.40 Vieslekcijas organizēšana 
12 klāšu grupai. Stundas tēma saturiski saistīta ar 
varas dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, 
konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), 
civiltiesībām un indivīda tiesisko aizsardzību 
ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus preventīvai 
rīcībai savu tiesību aizsardzībā. 

“Daba + Es= Karjera Zooloģiskajā dārzā.” -3., 5. 
klases 
Darba pasaules iepazīšana, It nozare un karjera, 7. – 
12. kl 
D. Boldāne-Gabrāne: 
Dokumentācijas sagatavošana IT uzņēmuma 
apmeklējumam. 
09.04.2021.Plkst. 9.20  Palīdzu organizēt vieslekciju  
11.b  klasei. Stundas tēma saturiski saistīta ar varas 
dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, 
konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), 
civiltiesībām un indivīda tiesisko aizsardzību 
ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus preventīvai 
rīcībai savu tiesību aizsardzībā. IT uzņēmuma 
apmeklējums lai iepazītos ar darba vidi un 
pienākumiem. 
O. Adujeva:  
09.04.2021.Plkst. 9.20  Vieslekcijas organizēšana 
11.b  klasei. Stundas tēma saturiski saistīta ar varas 
dalīšanas aspektiem demokrātiskā sabiedrībā, 
konkrētāk, tiesu varas profesiju (notārs), 
civiltiesībām un indivīda tiesisko aizsardzību 
ikdienas dzīvē - piedāvāt risinājumus preventīvai 
rīcībai savu tiesību aizsardzībā. 

“ES un tūrisms” – 4., 6. klases 
“Kā strādā  mēdiji?” – 6. klases 
D. Boldāne-Gabrāne: 
Uzaicināts pārstāvis, kurs dalās ar pieredzes 
stāstiem par konkrētā priekšmetā noderīgumu  viņa 
karjeras ceļā.  
 Absolventa aicināšana dalīties ar savu karjeras 
veiksmes stāstu. 
O. Adujeva:  
Uzaicināts pārstāvis, kurs dalās ar pieredzes 
stāstiem par konkrētā priekšmetā noderīgumu  viņa 
karjeras ceļā.  
 Absolventa aicināšana dalīties ar savu karjeras 
veiksmes  stāstu. 

 

Latvijas skolas 
soma 

11.septembris “Latvijas DJ kustība un tās nozīme 
mākslas un kultūras norisēs” 7.,8.,9.kl. 
21.septembris teātra izrāde “Ikstīte”1.,2.,3.,kl. 
22.septembris izrāde “Klusētāji”10.,11.,12.kl. 

6.oktobris izrāde “Slinkums” 4.,5.,6.kl. 
27.,29.,30.oktobris Virtuālais planetārijs ar izrādi 
“Mūzikas vēsture”5.-11.kl. 

        

Izglītības 
iestādes 

bibliotēka 

Bibliotēkas jaunieguvumu izstāde. 
Latvijas slavenākie sportisti. 
 
1.Mācību grāmatu 
izsniegšana. 
2.Atgādinājumi par mācību grāmatu un darba 
burtnīcu lietošanas noteikumiem un to izpildes 
pārbaudē. 

1.„Ir pilna lielā pasaule 
Ar lieliem brīnumiem!” 
rakstniecei Dzidrai Rinkulei – Zemzarei – 100. 
2.“Read  in english”- izstādē - daiļliteratūra angļu 
valodā. 
3.Mācību grāmatu lietošanas noteikumu ievērošanas 
pārbaude 5.-9.klasēs. 
4.Praktiskas nodarbības grāmatu sīkajā remontā un 
apvākošanā. 
 

1.Literatūras izstāde “Dzeja Latvijai”. 
2. Grāmatu izstāde “Par Latvijas vēsturi”. 
3. Mācību grāmatu lietošanas noteikumu 
ievērošanas pārbaude 1.-4.klasēs. 
4. Mācību grāmatu lietošanas noteikumu 
ievērošanas pārbaude 10.-12.klasēs. 

 
1. Izstāde  “Vērtēsim izlasīto!” 
2. “Kā rūķis – klusiem soļiem - Lai prieks pie tevis 
nāk.” - izstāde par brīnumaino Ziemassvētku laiku. 
3. Pasūtījumu  noformēšana nepieciešamajai 
metodiskajai literatūrai un mācību grāmatām 
jaunajam mācību gadam. 
4. Grāmatu remonts. 
5. Daiļliteratūras fonda papildināšana. 

1. “Atklāj grāmatu pasauli”  – pirmā iepazīšanās ar 
bibliotēku pirmklasniekiem. 
2. Izstāde “Esi vesels!” 
3. Gatavošanās projektu nedēļai. 
4. „Iepazīsimies un draudzēsimies!” – pirmklasnieku 
uzņemšana skolas bibliotēkas lasītāju pulkā 
(bibliotekas stundas)  
 

1. “Drošāks internets sākas ar tevi!” 
2. “Pasakas - viens no visvecākajiem un mūžam 
jauns žanrs” /A.Sakse/ Izstāde veltīta 
Starptautiskajai pasaku dienai, kuru atzīmē 
26.februārī.  
3.Novecojušo krājuma norakstīšanā.  
4. Krājuma papildināšana- darbs BIS ALISE 
 

1.„ Izglītība rītdienai” – pasākuma SKOLA2021 
materiālu izstāde. 
2.”Nākotnes profesijas”. 
3. Mācību grāmatu lietošanas noteikumu 
ievērošanas pārbaude 5.-9.klasēs. 
4.Pasākuma-izstādes SKOLA 2021 apmeklēšana. 
 

 
1.„ Lieldienu sajūtas grāmatās”  
2.  Ludviga van Bēthovena 250. jubilejai veltīta 
izstāde. 
3.  Mācību grāmatu lietošanas noteikumu 
ievērošanas pārbaude 1.-4.klasēs. 
4. Praktiskas nodarbības grāmatu sīkajā remontā  
 

1.“Mēs – Eiropas daļa”. 
2.Grāmatu izstāde 
"Es savai māmiņai…" 
3. Mācību grāmatu nodošana. 
4. Mācību grāmatu fonda papildināšana. 

 

Izglītības 
iestādes 
atbalsta 

komanda – 
Konsultatīvais 

centrs 

1. 1.kl.logopēdiskā  pārbaude  un grupu 
komplektēšana (A. Čaikovska) 

2. Jaunatnākošo ( 2.-4.kl.) logopēdiskā  
pārbaude  un grupu komplektēšana (A. 
Čaikovska) 

3. 1.kl. un  jaunatnākošo medicīnas kāršu  
analīze(J. Betova) 

4. 2.-4. kl. izglītojamo  ar mācīšanas grūtībām 
izpēte (I. Mickeviča) 

5. 1.-12.kl. izglītojamo sociālā izpēte (J. Puškina) 
6. 1. un 5.kl. adaptācijas nodarbības, 

psiholoģiskā izpēte. 10.kl.- pēc pieprasījuma 
(N. Afanasjeva) 

7. Psiholoģiskas stundas 11.kl. ” Profesionālas 
intereses un mērķtiecīgums” (N. Afanasjeva) 

8. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts 

9. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri 
(darbs ar nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, 
atbalsta pasākumi un tml.); “ Laimīgais 
bērns” (N. Afanasjeva); “Problēmas  mācībās 
bērniem , kuriem ir disgrāfija “ (A . Čaikovska) 

10. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1.  2.-4. kl. izglītojamo  ar mācīšanas grūtībām izpēte 
(I. Mickeviča) 
2. 1.-12.kl. izglītojamo sociālā izpēte (J. Puškina) 
3. 1. un 5.kl. adaptācijas nodarbības, psiholoģiskā 
izpēte. 10.kl.- pēc pieprasījuma (N. Afanasjeva) 
4. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC specialistu 
atbalsts 
5. 3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte  priekš VPD 
6. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. izglītojamiem 
7. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
8. 1-.4. klase. Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem. 
9. Izglītojošas sarunas „Bērnu  pienākumi un tiesību  
vienotība” – 4.-5.kl. (J. Puškina) 
10.  Lekcijas 6.kl. meitenēm „Kā es mainos” (J. 
Puškina) 
11. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
12. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. 1. un 5.kl. adaptācijas nodarbības, psiholoģiskā 
izpēte. 10.kl.- pēc pieprasījuma (N. Afanasjeva) 
2. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts. 
3. 3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte  priekš VPD 
4. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
5. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
6. 5.-7. kl. Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem 
7. Izglītojošas sarunas „ Pasaki narkotikām nē” – 
8.kl. (J. Puškina) 
8. Izglītojošas sarunas“ Sodi par nepilngadīgo 
pārkāpumiem”- 6.kl. (J. Puškina) 
9. Darbs ar nesekmīgiem ( 6.kl.- 9.kl)  
10. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
11. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. 1. un 5.kl. adaptācijas nodarbības, psiholoģiskā 
izpēte. 10.kl.- pēc pieprasījuma (N. Afanasjeva) 
2. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts. 
3. 3.,6.,9. kl.- izglītojamo izpēte  priekš VPD 
4. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
5. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
6. 5.-7. kl. Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem. 
7. Darbs ar nesekmīgiem ( 6.kl.- 9.kl) 
8. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
9. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. Psiholoģiskas stundas 11.kl. ” Profesionālas 
intereses un mērķtiecīgums” (n. Afanasjeva) 
2. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts 
3. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
4. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
5. 8.-9. kl.. Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem 
6. KC darba rezultātu analizē (1. semestris). 
7. Psiholoģiskas stundas 12.kl. “ Komunikācijas veidi  
un konfliktu risināšanās” 
8. 6.klasē nodarbības mobinga profilaksei (J. 
Puškina) 
9. Intelektuāli attīstošās nodarbības ar 1.kl.  
Individuāli un grupās. 5.kl.- pēc pieprasījuma (N. 
Afanasjeva) 
10. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
11. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts 
2. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
3. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
4. 8.-9. kl.. Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem 
5. Intelektuāli attīstošās nodarbības ar 1.kl.  
Individuāli un grupās. 5.kl.- pēc pieprasījuma (N. 
Afanasjeva) 
6. 3.,6.,9.,12.kl. psiho-pedagoģiskais atbalsts valsts 
pārbaudes darba laikā, pēc pieprasījuma 
7. Izglītojošas sarunas “Pušķis draugam” – 10.kl. (J. 
Puškina) 
8. Izglītojošas sarunas „ Smēķēšana un  veselība”- 
7.kl. (J. Puškina) 
9. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
10. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts 
2. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
3. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
4. 10.-12.  Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem 
5. Intelektuāli attīstošās nodarbības ar 1.kl.  
Individuāli un grupās. 5.kl.- pēc pieprasījuma (N. 
Afanasjeva) 
6. 3.,6.,9.,12.kl. psiho-pedagoģiskais atbalsts valsts 
pārbaudes darba laikā, pēc pieprasījuma 
7. Izglītojošas sarunas  
“Zināt – tas ir maz , pacentieties saprast! AIDS!”- 
9.kl. (J. Puškina) 
8. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
9. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts. 
2. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
3. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
4. 10.-12.  Tikšanās ar Rīgas Pašvaldības policijas 
likumpārkāpumu profilakses nodaļas 
( RPP  BLPN) un Valsts policijas  pārstāvjiem 
5. Darbs ar nesekmīgiem ( 6.kl.- 9.kl) 
6. Psiholoģiskas stundas 12.kl. “ Komunikācijas veidi  
un konfliktu risināšanās” 
7. Intelektuāli attīstošās nodarbības ar 1.kl.  
Individuāli un grupās. 5.kl.- pēc pieprasījuma (N. 
Afanasjeva) 
8. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
9. Darbs ar jaunatnākošo  izglītojamo (atbalsta 
nodrošināšana), pēc pieprasījuma  

1. Analizēt un noteikt   bērnus ar mācības un 
uzvedības grūtībām, kam nepieciešams KC 
specialistu atbalsts. 
2. Logopēdiskas nodarbības ar 1.- 4.kl. 
izglītojamiem 
3. Grupas un individuālas nodarbības ar speciālu 
pedagogu 2.-4.kl. izglītojamiem (I. Mickeviča) 
4. Darbs ar nesekmīgiem ( 6.kl.- 9.kl) 
5. Vecāku klubs: Rīgas 96.vidusskola KC darba 
īpatnību prezentācijā un praktiski piemēri (darbs ar 
nesekmīgiem, grūtības uzvedībā, atbalsta pasākumi 
un tml.); “ Laimīgais bērns” (N. Afanasjeva); 
“Problēmas  mācībās bērniem , kuriem ir disgrāfija “ 
(A . Čaikovska) 
6. 1-4.kl. izglītojamo atkārtota valodas attīstības 
izvērtēšana (A. Čaikovska) 
7. 2.-4.kl. izglītojamo attīstības dinamikas 
izvērtēšana (I Mickeviča) 
8. Kopsavilkuma sēde. KC darba rezultātu analizē. 
 Darba plānošanā  2021./ 2022.m.g . (N. Afanasjeva) 

 

Izglītojamo 
pašpārvalde 

25.09- pidžamu diena 22.09.-02.10.20 – Miķeļdiena 
2.10. -Skolotāju diena 
12.10-15.10 – Pasaules karogu krāsu nedēļa 
26-30.10.20 – Karjeras nedēļa “Lekcija” 
30.10 - Helovīns 

9-11.11..2020 – Lāčplēša dienai veltīta viktorīna 
17.11 – koncerts veltīts LR proklamēšanas dienai 

12.12 – Labdarības ziemas gadatirgus 
18.12 – Ziemassvētku balle 8.-12. kl. 

12.-14.01. – lekcija « Sliktie ieradumi un 
iebiedēšana» 
29.01 – IP filmas skatīšanas vakars 

10.02 - “Mūzikas kilograms” (6.-9. kl) 
11.-15.02 - Valentīndienas pasts 
26.02 –Veselīgs dzīvesveids      ( diskusija) 

8.03. Deju konkurss starp klasēm 
(8.-12. klases) 
15.03. Kvests “Ceļu satiksmes noteikumi” (1.-3.kl) 

1.04. Labdarības koncerts 
“Uzdāvini cerību” 
1.04. Lieldienu gadatirgus 
30.04 – Diskotēka 5.-7. kl/ 8.-11. kl. 

  

Metodisko 
jomu darbība, 

mācību 
priekšmetu 
olimpiādes, 

Valsts 
pārbaudes un 

Valsts 
diagnosticējošie 

darbi 

18. septembrī – Olimpiskā diena; 
26. septembrī – Eiropas valodu diena – mācību 
stundu ietvaros. 
 

7. oktobrī – Skolas olimpiāde latviešu valodā 
(mazākumtautību izglītības programmu – 7. 8. 
klasēm); 
16. oktobrī – Olimpiāde latviešu valodā 
(mazākumtautību izglītības programmu – 7. 8. 
klasēm); 
17. oktobrī – Skolas olimpiāde angļu valodā (10. – 12. 
klasēm); 
28. oktobrī – Olimpiāde angļu valoda (10. – 12. 
klasēm). 
21. oktobrī Izteiksmīgas dzeju deklamēšanas konkurss 
‘Poēzijas diena’  (5.-7. klasēm) – Atbildīga N. Latiševa. 
klasēm). 
27. oktobrī – Skolas olimpiāde bioloģijā; 
 14.oktobrī Dabas zinību konkurss “Caur ērkšķiem uz 
zināšanām”10.a kl. 
Par godu K. Barona 185. jubilejai: 
Savas tautasdziesmas meklējumi un atklāšana, 
prezentācija. 
5.-6. kl. Latvijas daba 
Kl. Skaistais un labais latviešu tautasdziesmās./ 
Estētisko un ētisko vērtību sistēma tautasdziesmās 
8.-9. kl. mājas un ģimenes motīvs 

26. novembrī – Bioloģijas olimpiāde (9. – 12. 
klasēm) 
.  
Prezentāciju konkurss “Latvijas valsts prezidenti” – 
9. klases – atbildīgā – T. Arhangeķska.  
Par godu K. Barona 185. jubilejai: 
Savas tautasdziesmas meklējumi un atklāšana, 
prezentācija. 
5.-6. kl. Latvijas daba 
Kl. Skaistais un labais latviešu tautasdziesmās./ 
Estētisko un ētisko vērtību sistēma tautasdziesmās 
8.-9. kl. mājas un ģimenes motīvs 

15.decembrī Eiropas Savienības Dabaszinātņu 
olimpiādes 1.atlases kārta. 
 

15. janvārī – Olimpiāde fizikā (9. – 12. klasēm); 
12. janvārī – Olimpiāde informātikā 
(programmēšanā) (8. – 12. klasēm); 
29. janvārī – Olimpiāde matemātikā (9. -12. 
klasēm); 
21. janvārī – Radošais pašu sacerēto dzejoļu 
konkurss ‘Es esmu dzejnieks’ (5. – 11. klasēm) – 
Atbildīgā – N. Latiševa. 
14. janvārī – Skolas olimpiāde ķīmijā. 
 

02. februārī –Olimpiāde ķīmijā 9.-12. klasēm.. 
 
Informācijas prasmju nodarbība (10. – 12. klase); 
Dabaszinību dienas + Brain Ring; 
17.februāris-4.marts VPD 3-6.klasēm 
19.februārī- Skolas olimpiāde krievu valodā 5.-12.kl. 
izglītojamiem 

16.martā CE angļu valodā 12.kl. 
VPD 3.-6.kl. 
Lasītāju konference” Grāmatu diena”- 5.-6.kl. 
izglītojamo prezentāciju konkurss par interesantu 
grāmatu. 
Spēle , ceļojums sākumskolas skolēniem “Zinību 
okeāns” 

15.04 Lasītāju konference “Grāmatu diena”- 5.-6.kl. 
izglītojamo prezentāciju konkurss par interesantu 
grāmatu 
29.04 -viktorīna 

  

 

https://spoki.lv/sports/Latvijas-slavenakie-sportisti/389692

