Iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes
iekšējās kārtības noteikumiem (drošības,
kārtības instruktāžas)

x

2.

Sekot skolēnu kavējumiem

3.

Nodod ārsta zīmes skolas medmāsai

4.

Informēt vecākus un skolēnus par
aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē

x

5.

Sekot sekmēm, sadarboties ar mācību
priekšmeta skolotājiem, lai uzlabotu
skolēnu mācīšanas procesa kvalitāti un
izaugsmi

x

6.

Sagatavot sekmju izrakstus

7.

Sagatavot liecības

8.

Pārbaudīt dienasgrāmatas

9.

Veidot klases audzināšanas darba plānu,
izvirzot audzināšanas darba uzdevumus

x

x

x
x
x
reizi gadā

reizi gadā

11. Organizēt vecāku sapulces

x

12. Vadīt klases audzināšanas stundas
14. Organizēt mācību ekskursijas
Veicināt klases kolektīva saliedēšanu,
kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem
15. organizējot klases pasākumus
(ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.)
un veidojot klases tradīcijas

un pēc
nepieciešamības
noskaidrot kavējuma
iemeslu, skolēna
prombūtnes gadījumā
sazināties ar vecākiem

Veikt audzināšanas darba un skolēnu
10. sasniegumu analīzi un sava darba
pašnovērtējumu

13. Sekot uzvedībai un attiecībām klasē

KOMENTĀRS

KATRU SEMESTRI

KATRU MĒNESI

KATRU NEDĒĻU

KATRU DIENU

NR.

1.

KLASES AUDZINĀTĀJU PIENĀKUMI

pēc nepieciešamības
var organizēt biežāk

x
x
reizi gadā

atbilstoši audzināšanas
plānam

Atbildēt par skolēnu drošību visās klases
16. organizētajos pasākumos
17. Sadarboties ar skolas atbalsta personāla

pēc nepieciešamības

speciālistiem
Motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu
18. parlamentā un ārpusstundu darbā, tajā
skaitā interešu izglītības programmās
Piedalīties tradicionālajos skolas
19. pasākumos

atbilstoši skolas darba
plānam

Nodrošināt skolas dekorēšanu
20. Ziemassvētkos

12.kl.

21. Iesaistīties iesvētību organizēšanā

11.kl.

22. Iesaistīties pēdēja zvana organizēšanā

10. – 11. kl.

23. Iesaistīties izlaiduma organizēšanā

4., 9. un 12. kl.

24. Iesaistīties Skolotāju dienas organizēšanā

10. – 11. kl.

25. Iesaistīties sporta dienās

x

Iesaistīties pasākuma “Zvaigžņu lietus”
26. organizēšanā

9.-12.kl.

Iesaistīties Ziemassvētku pasākuma
27. organizēšanā

10.kl.

Iesaistīties pasākumā “Žetonu vakars”
28. organizēšanā.

12.kl.

29. Organizēt projektu nedēļu

reizi gadā

Piedalīties individuālajās sarunās ar
30. vecākiem

x

31. Sekot informācijai sociālajos tīklos

x

Iesaistīties skolas organizētajās
32. programmās (piemēram, “Skolas auglis”)

x

Risināt ar skolēna ēdināšanu saistītus
33. jautājumus

x

un pēc
nepieciešamības

Saņemt/nodot garderobes skapīšu
34. atslēdziņas
35. Saņemt/nodot mācību grāmatas

1.-9. kl.

36. Sakārtot skolēnu personas lietas

pēc nepieciešamības

