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Darba plāns 2018./2019.m.g.  

Nr.p.k. Pasākumi Plānotais laiks 

1. Pedagoģiskās apspriedes, semināri, konsultācijas.......  

1.1 Pedagoģiskās padomes sēde ,,Pedagoģiskā darba plānojums pirmsskolā 2018./2019. mācību  gadam''. 10.09.2018. 

1.2. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa- pedagoģiskā darba organizācija Jūrmalas alternatīvajā pirmsskolas iestādē. 01.10.2018 

1.3. Dokumentālā pārbaude ,,Pedagoģiskā darba plānojums grupā, dažādu organizācijas formu atspoguļojums 

plānojumā’’. 

02.10.-12.10.2018. 

1.4. Tematiskā pārbaude- āra aktivitāšu organizācija (vērojums, mērķtiecīgā pastaiga, rotaļdarbība, rotaļnodarbība, 

patstāvīgā darbība….) 

oktobris, novembris 

1.5. 
Pedagoģiskā konsultācija -praktikums ,,Rotaļas bērnu aktīvas mācīšanās sekmētājas’’. 15.10.2018. 

1.6. Praktikums ,,Bērnu radošuma, domāšanas, patstāvības sekmēšana pedagoģiskajā procesā’’ 29.10.2018. 

1.7. Pedagoģiskās pārrunas ,,Sākotnējais izglītojamo attīstības raksturojums'' 12.11.2018. 

1.8. Radošās darbnīcas – Ziemssvētku dekori 26.11.2018. 

1.9. Dokumentālā ,,Pedagoģiskā darba plānojums grupā, dažādu organizācijas formu atspoguļojums plānojumā’’. 27.11.-07.12.2018. 

1.10. Pedagoģiskā konsultācija ,, Izglītības mūsdienīgai lietpratībai pirmsskolā’’ 10.12.2018. 

1.11. Pedagoģiskās diskusijas par kompetenču pieejas   07.01.2019. 

1.12. Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa ar sadarbības partneri (paralēlgrupā) iestādē par izglītojamo mācīšanās organizāciju 

grupā 

 

janvāris 

1.13 Frontālā pārbaude izglītojamo mācīšanas un mācīšanās organizācijā grupā janvāris, februāris 

1.14. Metodiskā izstāde- pašgatavotais didaktiskais materiāls bērnu izziņas aktivitātes un patstāvīgās darbības sekmēšanā 21.01.2019. 

1.15. Dokumentālā pārbaude ,,Pedagoģiskā darba plānojums grupā, dažādu organizācijas formu atspoguļojums 

plānojumā’’. 

29.01.-16.02.2019. 

1.16. Ekskursijas pedagoģiskās pieredzes apmaiņa uz pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras piedalās pilotprojektā par februāris, marts 
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izglītības mūsdienīgai lietpratībai aprobēšanu (divās grupās) 

1.17.  04.02.2019. 

1.18 Pedagoģiskās padomes sēde ,, Grupu labās prakses prezentācijas bērnu izziņas aktivitātes, patstāvības un pieredzes 

pilnveidošanā atbilstoši izglītības mūsdienīgai lietpratībai principiem ''. 

18.02.2019. 

1.19. Pedagoģiskā diskusija ,,Atziņas, redzētais pieredzes apmaiņas ekskursijā’’ – 1.daļa 04.03.2019. 

1.20. Pedagoģiskā diskusija ,,Atziņas, redzētais pieredzes apmaiņas ekskursijā’’ – 2.daļa 18.03.2019. 

1.21.  08.04.2019. 

1.22. Dokumentālā pārbaude ,,Pedagoģiskā darba plānojums grupā, dažādu organizācijas formu atspoguļojums 

plānojumā’’. 

aprīlis 

1.23. Pedagoģiskās pārrunas ,,Izglītojamo attīstības izaugsmes raksturojums’’ 29.04.2019. 

1.24.  13.05.2019. 

1.25. Pedagoģiskās padomes sēde ,,2018./2019. mācību gada pedagoģiskā darba pirmsskolā izvērtējums'' 27.05.2019. 

2 Sadarbība ar ģimeni  

2.1 Grupu vecāku sapulces 03.09.-21.09.2018. 

2.2 Tēvu diena ,,Krāsu spēles’’ 11.09.2018. 

2.3 Sadarbība ar ģimenēm rudens velšu izstādes ,,Nāk rudens apgleznot Latviju!’’ izveidē 25.09.-05.10.2018. 

2.4 Individuālā sadarbība - kopdarbs ar bērnu gatavojoties latv.t.dz. rītiem ,,Skaista mana tēvu zeme’’’’ 13.11.-15.11.2018. 

2.5. Bērna un ģimenes kopdarba izstāde ,, Jubilejas monēta vai pastmarka veltīta Latvijas 100 dzimšanas dienai’’ 08.11.-30.11.2018. 

2.6 Grupas vecāku sapulces ,,Aktuāli audzināšanas jautājumi grupā’’ novembris 

2.7 Rūķu gājiens sadarbībā ar vecākiem 04.12.2018. 

2.8. Ziemassvētki 13.12.-21.12.2018. 

2.9. Vecvecāku diena 08.03.2019. 

2.10. Atvērto durvju dienas (mācību process) 26.03.-27.03.2019. 

2.11 Vecāku dienas –,, Mēs saviem bērniem’’ – vecāku organizētas nodarbības bērniem 26.03.-27.03.2019. 



 

3 

 

2.12. Vecāku dienas - ,,Bērni – vecākiem’’ – koncerts ,,Rotaļlietu stāsti…’’ 28.03.2019. 

2.13. Grupu vecāku sapulces  aprīlis 

2.14 Vecāku kopsapulce aprīlis 

2.15. Mātes dienas koncerti 8.05.un 10.05.2019. 

3 Tematiskie pasākumi bērniem  

3.1. Grupu video sveicieni Latvijas dzimšanas dienai 08.11.2018. 

3.2. Latviešu tautas dziesmu skandēšanas rīti ,,Skaista mana tēvu zeme’’ 13.11.-15.11.2018. 

3.3. Draudzības diena ,,Draugam drauga roku dod’’ 15.02.2019. 

3.4. Vecvecāku diena 08.03.2019. 

4 Svētki bērniem  

4.1. Zinību diena  03.09.2018. 

4.2. Miķeļdiena ,,Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas lauzt’’ 27.09.2018. 

4.3. PII ,,Karlsona''  dzimšanas diena kopā ar Karlsonu, kas dzīvo uz jumta 01.11.2018. 

4.4. Mārtiņdiena.- grupu tematiskais pasākums 09.11.2018.. 

4.5. Latvijas dzimšanas diena 16.11.2018. 

4.6. Ziemassvētki 13.12.-21.12.2018. 

4.7. Zvaigznes diena (kristīgā grupa ,,Gaismiņas’’) 08.01.2019. 

4.8. Lieldienas 23.04.2019. 

4.9. Mātesdienas lielkoncerts 08.05.2019. un 10.05.2019. 

4.10. Izlaidumi 22.05.-28.05.2019. 

 Jāņu ieskandēšana 21.06.2019. 

5 Bērnu radošo darbu izstādes  

5.1. Zīmējumu konkurss ,,Mana tenisa zvaigzne’’ (obligātā pirmsskolas vecuma bērnu grupas) 13.09.2018. 

5.2. Bērnu vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Mana Latvija’’ 17.10.2018. 
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5.3. Bērnu kolektīvu radošo darbu izstāde ,,Latvijas rota simtgadei’’ 01.10-01.12.2018. 

5.4. Bērnu kolektīvu radošo darbu izstāde ,,4 gadalaiki’’ 10.12.2018.-31.08.2019. 

6 Izstādes  

6.1. ,,Nāk rudens apgleznot Latviju!’’ – iestādes grupu izveidots paklājs no rudens veltēm iestādes teritorijā 25.09.2018.- 05.10.2018. 

7 Sporta pasākumi  

7.1. Tēvu diena sportiskā garā ,,Krāsu spēles’’ 11. 09.2018. 

7.2. Olimpiskā diena 21.09.2018. 

7.3. Ziemas sporta diena janvāris 

7.4 Sporta svētki  maijs 

8 Sadarbībā ar citām iestādēm  

8.1. Tukuma novada Olimpiskā diena  21.09.2018. 

8.2. Dalība Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētajā bērnu vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Mana Latvija’’ 23.10.2018. (darbus iesniedz 

no 08.10.-12.10.2018.) 

8.3 Draudzības diena PII ,,Karlsons’’ ar Dzirciema internātpamtskolas izglītojamajiem 15.02.2019. 

8.4 Dalība SIA ,,Zaļās Jostas’’ organizētajos izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursos ,,Tīrai Latvijai!’’ decembris-februāris-marts 

8.5 Tukuma futbola kluba organizētā Futbola diena pirmsskolniekiem maijs 

   

   

 

   

 


