APSTIPRINU
Tukuma novada
Izglītības pārvaldes vadītājs
/paraksts/
(personīgais paraksts)
N.Rečs
2017.gada 31.augustā

PASĀKUMU PLĀNS
2017.gada SEPTEMBRIS
PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

1.

SESTDIENA

SVĒTDIENA

2.

3.

Pasākums “Brīvā
laika pavadīšanas
iespējas bērniem un
jauniešiem Tukumā
un Tukuma novadā”.
Tukuma pilsētas Kultūras
namā no plkst.11.00-14.00

4.

5.

6.

Sporta skolotāju
seminārs.

Vācu valodas skolotāju
seminārs.

Tukuma Raiņa ģimnāzijā
plkst.10.00
(PĀRCELTS no 29.augusta)

Tukuma Raiņa ģimnāzijā
plkst.14.00

Seminārs izglītības
iestāžu saimniecības
pārziņiem par grīdu
uzkopšanu.
Tukuma Ledus hallē
plkst.15.00-17.00

Seminārs pedagogiem un
bērnu vecākiem
“Izglītojamo ar
komunikācijas un
uzvedības traucējumiem
iekļaušana vispārējās
izglītības iestādē”.
Tukuma pirmsskolas izglītības
iestādē “Karlsons”
plkst.16.00
Semināra vadītāja Līga Bērziņa.

7.
Krievu valodas
skolotāju
seminārs.
Tukuma bibliotēkas zālē
plkst.10.00

Sākumskolas
skolotāju
seminārs.
Zemgales vidusskolā
plkst. 14:00

8.
Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju
sanāksme.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.10.00

9.

10.
Tēva diena

11.
Izglītības komisijas
sēde.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.17.00

12.
“Jauno vieglatlētu
kauss”, “Vidusskolu
kauss” vieglatlētikā.
Tukuma Sporta skolas stadionā
plkst.10.30

13.
Izglītības psihologu
sanāksme.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.14.00

Seminārs mūsdienu deju
pedagogiem.

19.
Rudens vieglatlētikas
sacensības C,D grupām.
Tukuma Sporta skolas stadionā
plkst.10.30

Pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.13.00

Strūgu ielā 4, Rīgā,
plkst.10.00

Deju kolektīvu
vadītāju seminārs

Strūgu ielā 4, Rīgā

18.

14.
Mūzikas skolotāju
MA vadītāju
seminārs.

Izglītības pārvaldes zālē
plkst.15.00

20.
Seminārs skolotājiem
logopēdiem un
speciālajiem
pedagogiem.
(Informācija IP mājas lapā MA/logopēdu MA).
Tukuma 2.pamatskolā
plkst.12.00

21.
Zemgales reģiona
sporta metodiķu
seminārs.

15.

16.

17.

23.

24.

Kursu “Aktuāli
cilvēkdrošības
jautājumi un to
īstenošana”
1.nodarbība.
(grupa nokomplektēta)
Tukuma 2.vidusskolā
plkst.10.00

22.
Olimpiskā diena.
Tukuma Sporta skolas stadionā
plkst.10.00

Bauskā

Mūzikas skolotāju
un muzikālo
pulciņu vadītāju
seminārs.

Profesionālās
2.pamatskolā
kompetences pilnveides Tukuma
plkst.10.30
seminārs skolēnu
skatuves runas
pedagogiem .
Strūgu ielā 4, Rīgā.

Seminārs pašvaldību
interešu izglītības
speciālistiem un
interešu izglītības
iestāžu direktoriem.
Strūgu ielā 4, Rīgā

25.

26.

Jaunatnes lietu
komisijas sēde.

4-cīņa ''Draudzība''.
(2004.g.dzim. un jaunāki)

Izglītības pārvaldes zālē
plkst.17.00

Tukuma Sporta skolas stadionā
plkst.10.30

27.

28.
Seminārs
pašvaldību vides
interešu izglītības
koordinatoriem.
Strūgu ielā 4, Rīgā

Sociālo pedagogu
sanāksme.
Izglītības pārvaldes zālē
plkst.9.00

29.
Skolu direktoru
seminārs.
Tukuma 2.vidusskolā
plkst.9.45

30.

Valsts Izglītības informācijas sistēmā:


Līdz 05.09.2017. plkst.11:00 - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vispārizglītojošo un pirmskolu izglītojamie Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS).



Datums tiks precizēts - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS).



Datums tiks precizēts - Tukuma, Engures un Jaunpils novada izglītības iestāžu tarifikācija un pedagogu kvalifikācijas rādītāji Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

Iesūtīt:


Līdz 15.09.2017. MA vadītājiem metodiskā darba plānu 2017./2018.mācību gadam (vienotā darba plāna veidlapa, 2.pielikums – Tukuma novada Izglītības pārvaldes iekšējie
noteikumi “Vispārizglītojošo skolu pedagogu metodisko apvienību darbības kārtība”), uz e-pastu: marita.berzina@tukums.lv



Līdz 29.09.2017. elektroniski informāciju par projektu (nedēļas vai dienu) norises laiku, uz e-pastu marita.berzina@tukums.lv

