2018./2019.mācību gads

Friča Brīvzemnieka pamatskolas mērķi un uzdevumi
izrakstīts no skolas attīstības plāna 2018.-2021.m.g.

VĪZIJA: Radoša, tradīcijām bagāta skola ar pozitīvu un veselību veicinošu vidi un kvalitatīvu pamatizglītību
Mērķis: Kritiski domājošas, kulturālas, atbildīgas, konkurētspējīgas un lietpratīgas izglītojamā personības
veidošana.
Uzdevumi:
1. Radīt drošu, veselību veicinošu un motivējošu vidi mācību procesam.
2. Pilnveidot mācību procesu, izmantojot moderno tehnoloģiju un pedagoģiskās pieredzes mijiedarbību.
3. Veicināt izglītojamo piedalīšanos skolas un ārpusskolas izglītojošos kultūras un sporta pasākumos.
4. Sadarbības rezultātā veidot pozitīvu izglītojamo pāreju no viena izglītības posma uz nākamo.
5. Nodrošināt mērķtiecīgu pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību.
6. Izvērtēt un pilnveidot pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientēta virziena programmu.

Prioritātes mācību darbā 2018./2019.m.g.:
1. Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientēta virziena programmas īstenošanas
izvērtēšana.
2. Paaugstināt skolēna personīgo atbildību pozitīva rezultāta sasniegšanai.
3. Pilnveidot skolēnu lasītprasmi, rakstītprasmi un rakstu darbu kultūru.
4. Veicināt skolotāju radošu darbību un savstarpēju sadarbību pozitīva mācību un audzināšanas
darba rezultāta sasniegšanai.
Uzdevumi:
1. Pilnveidot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
2. Organizēt tematisko pedagoģiskās padomes sēdi par darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
3. Turpināt darbu pie atgādņu izmantošanas mācību darbā, strādājot ar skolēniem, kuriem
nepieciešami atbalsta pasākumi.
4. Turpināt darbu pie stundu un ārpusstundu pasākumu organizēšanas, sadarbojoties dažādiem
mācību priekšmetu skolotājiem.
5. Izvērtēt un papildināt skolas materiāli tehniskās bāzes atbilstību pamatizglītības 1.posma (1.6.klase) profesionāli orientēta virziena programmas turpmākai darbībai.
6. Noskaidrot izglītojamo, vecāku un pedagogu viedokli par programmas (māksla) izpildi, analizēt
to, izmantojot tālākajā skolas darba plānošanā.

Prioritātes audzināšanas darbā 2018./2019.m.g.:
1. Stiprināt katrā skolēnā patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu, kopt Friča Brīvzemnieka
pamatskolas kultūrvidi, pieņemot un pilnveidojot skolas tradīcijas un izstrādātos noteikumus.
2. Veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīves veidu un attīstīt prasmes dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
3. Atbalstīt skolēna kā vērtīborientētas personības pilnveidošanos.
4. Sakārtota skolas vide atbilstoši prasībām un izpratnei par veselību veicinošu skolu.
Uzdevumi:
1. Gatavoties Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.2021.gadam).
2. Sekmēt katra skolēna pozitīvu uzvedību un atbildību par apkārtējo vidi, gan turpinot realizēt
projektu “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, gan piesaistot vecākus skolas estētiskās un fiziskās vides
uzlabošanā un saglabāšanā.
3. Sekmēt skolēnu un skolas personāla fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanos, rūpes un
atbildību par savu veselību, turpinot darbu Nacionālajā veselību veicinošo skolu tīklā.
4. Turpināt dalību Nacionālajā veselību veicinošu skolu tīklā.

