
APSTIPRINU 

direktors______________S. Sidorova 

 Liepājā, 15.09.2020. 

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra darba plāns 2020./2021. mācību gadam 

N.p.k. Darbība Atbildīgie īstenotāji Īstenošanā 

iesaistītie 

Laiks 

1.prioritāte: Pakāpeniska pāreja uz kompetencēs balstītu mācību saturu, jaunā izglītības standarta īstenošana. 

1.1. Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtības aktualizēšana. 

Direktora vietnieki, MK 

vadītāji 

Visi pedagogi 2020.gada septembris 

1.2. Mācību procesa plānošanas dokumentu 

pilnveidošana atbilstoši MK noteikumiem 

nr.747, 27.11.2018. “Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem” un kompetenču 

izglītības nodrošināšanai. 

Direktora vietnieki, MK 

vadītāji 

Visi pedagogi 2020./2021.m.g. 

1.3. Pedagogu mācību metodisko paņēmienu 

pilnveides nodrošināšana kompetencēs 

balstīta mācību satura organizēšanai 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības un 

citiem izziņas darbības traucējumiem, 

īstenojot pamatizglītības standarta noteiktās 

prioritātes. 

Direktors, direktora 

vietnieki 

Visi pedagogi 2020./2021.m.g. 

2.prioritāte: Izglītojamo valoddarbība, lasītprasme un tekstpratība – pamats mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes 

paaugstināšanai. 

2.1. Izglītības iestādes logopēdu, bibliotekāres 

un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība  

izglītojamo valoddarbības, lasītprasmes un 

tekstpratības kvalitātes paaugstināšanā. 

Direktors, direktora 

vietnieki 

Bibliotekāre, 

logopēdi, mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2020./2021.m.g. 



2.2. Alternatīvo komunikācijas līdzekļus 

(piktogrammu un Widghit) lietošanas 

efektivitātes paaugstināšana izglītojamo ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

valoddarbības aktivizēšanai. 

Direktors, direktora 

vietnieki 

Logopēdi, mācību 

priekšmetu 

skolotāji 

2020./2021.m.g. 

3.prioritāte: Izglītojamiem un skolas darbiniekiem droša un attīstību veicinoša vide. 

3.1. Lifta – pacēlāja izbūve Ezera ielā 53/55 Direktors, saimniecības 

vadītājs 

Tehniskie 

darbinieki 

2020.gada  

augusts -septembris 

3.2. Apsardzes sistēmas pilnveidošana Ezera ielā 

53/55 

Direktors, saimniecības 

vadītājs 

Tehniskie 

darbinieki 

2020.gada  

septembris- decembris 

3.3. Projekta izstrāde balss izziņošanas sistēmas 

izveidei Klaipēdas ielā 94 

Direktors, saimniecības 

vadītājs 

Tehniskie 

darbinieki 

2021.gada janvāris- 

maijs 

3.4. Divu mācību klašu kosmētiskais remonts 

Klaipēdas ielā 94 

Direktors, saimniecības 

vadītājs 

Tehniskie 

darbinieki 

2021.gada  

jūnijs - augusts 

4.prioritāte: Pedagogu pašnovērtēšanās prasmju izmantošana pedagoģiskā darba kvalitātes izvērtēšanā. 

4.1. Pedagogu profesionālās darbības 

novērtēšanas  kārtības, pedagogu 

profesionālās darbības pašvērtējuma un 

pedagogu darba samaksas kārtības 

pilnveidošana, veidojot vienotu sistēmu 

darba kvalitātes izvērtēšanai. 

Direktors, direktora 

vietnieki 

Visi pedagogi 2020./2021.m.g. 

4.2. Pedagogu attīstības pārrunu organizēšana 

profesionālās darbības novērtēšanai 

Direktors, direktora 

vietnieki 

Visi pedagogi 2021.gada maijs - 

jūnijs 

 


