
Limbažu Valsts ģimnāzijas 2021./2022. mācību gadā īstenojamie kopīgie skolas mērķi un uzdevumi
Skolas vērtības: Iespēja katram būt pašam I Zinātkāre I Dzīvesprieks I Līdzatbildība

Mērķi un uzdevumi Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Mai. Jūn.

Skolas vienotās prioritātes Pašvadīta mācīšanās Sadarbība un pilsoniskā
līdzdalība

Kritiskā domāšana un
problēmrisināšana Jaunrade un uzņēmējspēja

1. Skolēni un skolotāji izprot sasniedzamos rezultātus, plāno savu darbu, izvērtē rezultātu un uzņemas atbildību par to

1.1. Skolotāji kopīgi plāno mācību darbu 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. un 11.
klasē, izveidojot vienotus tematiskos plānus īsteno tos

Plānu izstrāde
Plānu īstenošana, uzlabošana

1.2. Ieviesta Akadēmiskā godīguma nodrošināšanas kārtība LVĢ Ieviešana Kārtības īstenošana

1.3. Skolotāji individualizē mācību darbu savās stundās Skolotāju
mācības

Skolas
pieredzes

forums

Starpskolu
mācības

1.4. Notiek mērķtiecīgas aktivitātes pašvadītās mācīšanās prasmju
pilnveidei atbilstoši vecumposmam, katrā mācību priekšmetā Mācību kurss skolotājiem un aktivitātes skolēniem, atbalsta materiāli, tematiskas tikšanās plašākai ideju ieviešanai skolā un dalīšanās ar pieredzi

1.5. Tiek regulāri vērotas stundas (tostarp organizētas atklātās stundas
un skolotāju savstarpējā stundu vērošana), ieviesta vismaz viena
vērošanas sistēma

Savstarpējās
stundu

vērošanas
sistēma

1.,4.,7.,10.
klašu stundu

vērošana
(vadība)

3.,6.,9.,12.
klašu stundu

vērošana
(vadība)

Stundu vērošana visās klasēs

1.6. Skolā tiek īstenoti vietēja un starptautiska mēroga starpskolu
sadarbības mācību  projekti

Labo darbu mēneša projekts Starptautisko uzņēmumu
projekts

Skolotāji īsteno eTwinning projektus

1.7. Skola izstrādā un izplata metodiskos atbalsta materiālus vai organizē
pieredzes apmaiņas pasākumus skolas ietvaros, reģionā un valstī

#TasīteIzglītības
Pašvadītā
mācīšanās

#TasīteIzglītības
Sadarbība,
pilsoniskā

līdzdalība, mācību
darba difrencēšana

#TasīteIzglītības
Kritiskā domāšana

un
problēmrisināšana

#TasīteIzglītības
Jaunrade un

uzņēmējspēja

Rubrika “Randiņš ar Rīku” - mācību video par digitālo risinājumu izmantošanu mācību procesā

1.8. ZPD darbu izstrādes plānošana, mācību kursa izstrāde un
īstenošana skolēniem

Projekta darbu
izstrādes plāns Projekta darbu izstrādes kurss 11. klašu skolēniem

1.9. Dalība VISC un LUSIIC inovatīvās pieredzes skolu tīklā
Dalība tikšanās reizēs, plānoto aktivitāšu

īstenoša skolā (diagnosticējoši darbi, metodiskie
līdzekļi, profesionālās pilnveides modeļi  u.c.)

2. Skolas saime radoši un ar prieku līdzdarbojas vērtību iedzīvināšanā skolā

2.1. Tiek īstenotas aktivitātes izpratnes veidošanai par skolas vērtībām
un vīziju

Projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

2. Cēsu pulka
skolnieku rotas

karoga aktivitāte

Goda kodeksa aktualizēšana

Skolnieku rotas
karoga

saņemšana

Patriotisma
tēmas

aktualizēšana

2.2. Notiek individuālās izaugsmes sarunas ar skolēniem un skolotājiem 1.-6. klašu skolēniem un
vecākiem

7.-12. klašu
skolēniem 1.-12. klašu skolēniem Skolotājiem

Krāsu apzīmējumi Plānots Paveikts Daļēji paveikts Nav paveikts


