
Speciālo izglītības programmu skolotāju, un sociālo pedagogu MA   

darba plāns 

2019./2020. mācību gadam 

 

 

Mērķis: 1. Izglītojamo sekmīga iekļaušanās sabiedrībā, apzinoties sevi kā pilnvērtīgu tās locekli; 

2. Izglītojamo individuālo dotumu attīstības veicināšana iespējami pilnvērtīgākas personības veidošanai. 

 

Prioritātes: 

1.Instrumenti izglītojamo izpētei. 

2.Atbalsta pasākumi mācību procesā. 

3.Speciālās vajadzības. 

 

Galvenie uzdevumi: 

 1. Nodrošināt skolās atbilstošas un kvalitatīvas izglītības pieejamību katram izglītojamajam ar speciālām vajadzībām, ievērojot viņu 

individualizāciju un diferenciāciju. 

2. Turpināt pētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus (vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi) 

un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus. 

3. Pilnveidot skolu atbalsta personāla darbību, izstrādājot, uzlabojot individuālos izglītības plānus izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 

ieviešot jaunus digitālos rīkus. 

 

 

 

Norises 

datums 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts  

     

Septembris  

 Individuālo plānu izstrādāšana izglītojamiem, 

kuriem ir Valsts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas vai pašvaldības pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums par -

speciālās izglītības programmas 

1.Bērni ar mācīšanās 

traucējumiem. 

2. Bērni ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem. 

 

Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 

atbalsta grupa. 
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nepieciešamību, kā arī individuālā plāna 

izstrādāšana izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi. 

Oktobris  

Visu mēnesi 1.Skolēnu izpēte. 

2.Individuālo plānu izstrādāšana 

izglītojamiem, kuriem ir Valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas vai pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums 

par speciālās izglītības programmas 

nepieciešamību, kā arī individuālā plāna 

izstrādāšana izglītojamajiem, kuriem ir 

mācīšanās traucējumi. 

Tukuma , Engures novada 

speciālie pedagogi, klašu 

audzinātāji, priekšmetu 

skolotāji. 

 

Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 

atbalsta grupas 

vadītājs. 

 

Novembris 

Visu mēnesi Skolēnu izpēte skolās un pirmsskolas 

izglītības iestādēs. 

  

Tukuma , Engures novada 

speciālie pedagogi, klašu 

audzinātāji, priekšmetu 

skolotāji. 

 

Katrā mācību iestādē uz 

vietas. 

Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Decembris  

Visu mēnesi 1.Izglītojamo mācību sasniegumu 

izvērtēšanas process par individuālajiem 

izglītības plāniem atbalsta komandas sēdēs, 

individuālās sarunās katrā skolā. 

2.Aizpildīt katrā mācību priekšmetā 

izveidotās dinamikas kartes izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem. 

3.Skolēnu izpēte (pēc vajadzības). 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, 

priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, skolu atbalsta 

personāla pedagogi. 

Katrā skolā uz vietas. Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Janvāris  

Visu mēnesi 1.Skolēnu izpēte (pēc vajadzības). Tukuma, Engures novada Katrā skolā uz vietas. Katras skolas 
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Datums tiks 

precizēts 

 

 

 

 

2.Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Lektore – 

Rita Ābele 

speciālie pedagogi, 

priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, skolu atbalsta 

personāla pedagogi. 

1 pārstāvis no skolas 

 

 

 

 

Raudas iela 6, Tukuma 

novada speciālās izglītības 

iestāde 

atbalsta grupas 

vadītājs. 

 

 

Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Februāris  

Datums tiks 

precizēts 
Seminārs – praktikums. Lektore – Iluta 

Vilnīte 

“ Bērnu ar speciālām vajadzībām 

izglītošana” 

. 

Tukuma, Engures un 

Jaunpils novada speciālie 

pedagogi, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, 

skolu atbalsta personāla 

pedagogi. 

Raudas iela 6, Tukuma 

novada speciālās izglītības 

iestāde 

Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Marts  

25.marts 

 

Visu mēnesi 

 

 

Metodiskā diena kopā ar angļu valodas un 

vācu valodas skolotāju MA 

1.Konsultācijas visu mēnesi par 

individuālajiem izglītības plāniem, to izpildi, 

īstenošanu, rezultātu apkopošanu. 

 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, 

priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, skolu atbalsta 

personāla pedagogi. 

Katrā skolā uz vietas. Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Aprīlis 

Visu mēnesi Metodiska palīdzība. Individuālas 

konsultācijas pēc nepieciešamības. 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, 

Raudas iela 6, Tukuma 

novada speciālās izglītības 

Speciālo 

izglītības 
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priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, skolu atbalsta 

personāla pedagogi. 

iestāde programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Maijs 

 MA  darbības izvērtējums. Anketēšana. 

Analīze un jaunu mērķu izvirzīšana. 

Tukuma, Engures novada 

speciālie pedagogi, 

priekšmetu skolotāji, klašu 

audzinātāji, skolu atbalsta 

personāla pedagogi. 

Raudas iela 6, Tukuma 

novada speciālās izglītības 

iestāde 

Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

Jūnijs 

Visu gadu pēc 

vajadzības 

Metodiska palīdzība. Individuālas 

konsultācijas pēc nepieciešamības. 
  Speciālo 

izglītības 

programmu 

skolotāju, un 

sociālo 

pedagogu MA  

vadītāja 

Silva Freimane 

 

Tukuma novada Speciālo izglītības programmu skolotāju un sociālo pedagogu MA vadītāja Silva Freimane 
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