Jēkabpils mākslas skolas pasākumu darba plāns
2021./2022.m.g.
N.p.k. Pasākuma
laiks

Pasākums

Rezultāti

Atbildīgie

1. 24.augusts

Skolas, filiāļu
sagatavošana,
pieņemšana.
Stundu
tarifikācija
pedagogiem.

Darba drošība
darbiniekiem.
Skolas remontdarbu
izpilde.
Pedagoģiskā
sanāksme.

2. 25.augusts

Audzēkņu
uzņemšana un
pedagoģiskā
padomes sēde.
Zinību diena,
pasākums,
vecāku
sanāksme.
Metodiskā
sanāksme:
Noslēguma darbu
prasības visos
mācību
priekšmetos.
Izstāžu
apmeklējumi:
Krustpils pils,
galerija Manss,
Tautas nams.
6.klses
noslēguma darbu
projektu skiču
skate.

Uzņemšana, stundu
saraksts.

Direktors
Darba
drošības
inspektors.
Saimniec.
Daļas
vadītāja.
Mācību
pārzine.
Mācību
pārzine.

Iepazīstināt ar skolu,
tās darbību vecākus
un 1.kl.audzēkņus

Direktors,
klašu
audzinātāji

Pārskatīt mācību
priekšmetu noslēguma
darbu prasības,
atbilstību vecuma
posmiem.

Mācību
priekšmetu
pedagogi un
metodiskā
komisija.

Profesionālās mākslas
izpratne.

Mācību
priekšmetu
pedagogi.

Skiču skates rezultāti,
izvērtēšana:
Zīmēšanā, Gleznošanā,
Kompozīcijā

Stundu
hospitācijas.

Hospitācijas rezultātu
apkopošana
metodiskajā komisijā.

Mācību
priekšmetu
pedagogi,
metodiskā
komisija.
Mācību
pārzine.

3. 1.septembris

4. 9.septembris

5. Oktobris

6. 12.oktobris

7. 2529.oktobris

8. 1822.oktobris

Konsultācijas
mācību
priekšmetos.

Audzēkņu sekmju
pārskats. Sazināšanās
ar vecākiem,
informēšana.

9. 14.decembris Noslēguma darbu Metodiskā komisija.
projektu darbu
Mācību priekšmetu
aizstāvēšana,
pedagogi.
vērtēšana.

Mācību
pārzine, klašu
audzinātāji.
Mācību
pārzine,
Direktors.

10. 13Mācību
17.decembris priekšmetu
skates. Atzīmju
izlikšana mācību
priekšmetos par
pirmo mācību
pusgadu.
11. 20.decembris Skolas eglīte,
liecību
izsniegšana,
izcilnieku
sveikšana.
Vecāku
sanāksme.
12. 22.decembris Skolēnu
līdz
brīvlaiks.
4.janvāris
5.janvāris
mācību
atsākšana.
13. Februāris
Sveču dienai
veltīta izstādemācību
priekšmeti: darbs
materiālā.
14. 28.februāris Valsts konkursa
,,Mākslas
izstāde” pirmā
kārta skolā.

Pedagoģiskā padomes Mācību
sēde.
pārzine,
Skolēnu sekmes,
Direktors.
uzvedība, apmeklētība,
konsultācijas
audzēkņiem.

15. 22.-23.marts

Valsts konkursa
,,Mākslas
izstāde” otrā
kārta skolā.

Sasniegumi mācību
priekšmetos un
rezultāti.

Direktors,
Vecāku
padome,
Klašu
audzinātāji.

Konsultācijas mācību
priekšmetos.
Uzlabot sekmes
mācību priekšmetos.

Mācību
pārzine,
Direktors.

Atskaite par pirmo
pusgada programmu.

Mācību
priekšmetu
skolotāji.

Konkursa darbu
izvērtēšana,
apbalvošana.

Mācību
pārzine,
priekšmetu
skolotāji.

Konkursa darbu
izvērtēšana,
apbalvošana.

Mācību
pārzine,
priekšmetu
skolotāji.

16. 14.-18.marts

Pavasara
brīvlaiks

Konsultācijas mācību
priekšmetos.
Uzlabot sekmes
mācību priekšmetos.

Mācību
pārzine.
Klašu
audzinātāji.

17. Aprīlis

Lieldienu
pasākums Kena
parkā kopā ar
skolēniem.
Mākslas dienu
pasākumi un
izstādes skolā,
kultūras namā,
bibliotekā.
Mātes dienai
veltīta tematiska
izstāde skolā.

Dalība un aktivitātes

Klašu
audzinātāji,
Direktors.

Dalība un aktivitātes.
Tikšanās ar
māksliniekiem,
radošajām profesijām.

Direktors,
Skolotāji.

18. Maijs

19. 10.maijs.

20. 26.maijs.

Sveikt mātes dienā
māmiņas.
Tikšanās ar vecākiem,
skolas padomi.
Noslēguma darbu Audzēkņu zināšanu un
aizstāvēšana –
prasmes izvērtēšana.
darbu izstāde
Radošo darbu
6.klasēm.
sasniegumi.

21. 27.maijs

Izlaidums 6.klsei
Skolas aktu zālē

Profesionālās ievirzes
apliecības izsniegšana.

22. 1.-9.jūnijs.

1-5.klašu prakseplenērs.

Darbu skate,
izvērtēšana, izstāde.

Pedagoģiskā
padomes sēde.
Liecību
izsniegšana.
Pilsētas svētki
Jēkabpilī.

Mācību darba
izvērtēšana,
sasniegumi mācību
priekšmetos.
Izstādes, atrakcijas,
spēles, darbnīcas,
dalība pasākumā.

10.jūnijs.

23. 10.jūnijs.

24. Jūnijs

Direktors: Z.Bārbals

Mācību
priekšmetu
skolotāji.
Noslēguma
darbu vadītāji,
Mācību
pārzine,
Direktors.
Direktors
Klases
audzinātāja
Zīmēšanas,
Gleznošanas,
Kompozīcijas
skolotāji,
klašu
audzinātāji.
Direktors,
mācību
pārzine.
Piedalās
skolas
darbinieki.

