
1 
 

Apstiprinu: 

 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas  

direktors  Osvalds Zvejsalnieks 

__________________________________ 

2019.gada 5.septembrī 

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola 

Metodiskā darba plāns 

2019./2020.mācību gadam. 
1. Vispārīgie uzdevumi. 

1.  Koordinēt metodisko komisiju darbu; 

2. Noteikt prioritārus skolotāju metodiskā darba un tālākizglītības virzienus; 

3. Aktualizēt mācību priekšmetu programmu uzlabošanu; 

4. Sekmēt mācību satura atbilstību izglītības standartiem; 

5. Veicināt izglītojamo objektīvu mācību darba vērtēšanu; 

6.  Sekmēt izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu mācību procesā; 

7. Rosināt nepārtrauktu pedagogu radošo darbību un profesionālo izaugsmi. 

8. Turpināt veidot skolas mācību metodiskās bāzes uzskaites sistēmu; 

9. Turpināt skolas metodiskā darba organizācijas pilnveidošanu; 

10. Aktualizēt pieredzes apmaiņu starp skolas un citu mācību iestāžu 

skolotājiem; 

11. Izstrādāt un sagatavot obligāto dokumentāciju skolotājiem, grupu 

audzinātājiem. 

2. Gada kopējā metodiskā darba tēma: 

,, Vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu caurviju saiknē 

apgūstamās un pilnveidojamās runas un prezentācijas prasmes 1.-4.kursa 

izglītojamajiem”. 

 

 

3. Izvirzīto uzdevumu nodrošināšanai veicamie pasākumi. 

1. Risināt profesionālos un metodiskos jautājumus; 

2. Piedāvāt izglītojamo projektu, konkursu, radošo darbnīcu tēmas, izvērtēt 

rezultātus, sniegt ieteikumus darba uzlabošanai; 

3. Turpināt uzkrāt un sistematizēt pieredzi, analizēt mācību priekšmetu 

mācīšanu skolā, mācību procesa olimpiāžu, valsts pārbaudes darbu 

rezultātus; 

4. Sekot skolotāju tālākizglītībai, iepazīstināt ar attiecīgo instanču 

tālākizglītības piedāvājumiem; 

5. Informēt skolotājus par jaunāko vispārizglītojošās un profesionālās 

izglītojamo apmācības sfērās; 

6. Izstrādāt  un īstenot profesionālās pilnveides kursu programmas; 

7. Apkopot un prezentēt dažāda veida metodiskos materiālus; 

8. Sniegt konkrētu metodisko palīdzību skolotājiem, veikt informatīvo darbu 

un darbu ar jaunajiem speciālistiem. 
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Metodiskā darba plānojums 2019./2020.mācību gada 1.semestrim. 

 

Npk. Laiks Pasākums Uzdevumi Dalībnieki Atbildīgais 

1.  Septembris Metodisko komisiju vadītāju 

sapulce 

Metodiskā darba uzdevumi semestrim. 

Jauninājumi metodisko komisiju sastāvā. 

Jauno mācību plānu grozījumu 

izskatīšana. 

Metodisko komisiju 

vadītāji, izglītības 

programmu vadītāji, 

direktora vietniece mācību 

un audzināšanas darbā, 

izglītības metodiķe 

Inese Ratniece 

Lilija Korkliša 

2.  Darbs ar dokumentāciju. Atjaunot un sakārtot skolotāju istabas 

datorā koplietošanas mapi ērtam 

skolotāju darbam ar obligāto 

dokumentāciju.  

 Lilija Korkliša 

Metodisko komisiju, izglītības 

programmu darba plānu saskaņošana. 

 Metodisko 

komisiju, izglītības 

programmu vadītāji. 

3.  Metodisko komisiju sapulces Metodiskā darba mērķi un uzdevumi 

2019./20. m.g. 

Kvalitatīvas izglītības programmu 

apguves nodrošināšana, tematisko plānu 

izskatīšana. 

Metodisko komisiju 

locekļi, skolotāji 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

4.  Oktobris Skolotāju profesionālās 

kompetences novērtēšanas 

pasākumi. 

Iesniegumu, pašvērtējuma, portfolio 

izskatīšana 

 Skolotāju 

profesionālās 

kompetences 

novērtēšanas 

komisija 

 Jaunu profesionālās pilnveides 

tālākizglītības kursa programmas 

,,Defilē” izveide un īstenošana 

Izstrādāt un īstenot kursu programmu 

RMDV Apģērbu dizaina izglītības 

programmas izglītojamajiem. 

 Imants Haņeckis 

Lilija Korkliša 

5.  Decembris  Metodisko komisiju vadītāju, 

izglītības programmu vadītāju 

sapulce 

1.semestra mācību un metodiskā darba 

izvērtēšana 

Metodisko komisiju 

vadītāji, direktora 

vietniece mācību un 

audzināšanas darbā, 

izglītības metodiķe 

Inese Ratniece 

Lilija Korkliša 

6.   Sekmju grāmatiņu sakārtošana   Grupu audzinātāji, 
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lietvede 

7.  1.semestra laikā Metodisko komisiju, izglītības 

programmu skolotāju sapulces 

Kvalitatīvas izglītības programmu 

apguves nodrošināšana 

Metodisko komisiju 

locekļi, skolotāji 

Metodisko komisiju 

vadītāji 
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Metodiskā darba plānojums 2018./2019.mācību gada 2.semestrim. 

Npk. Laiks Pasākums Uzdevumi Dalībnieki Atbildīgais 

1.  Janvāris Metodisko komisiju vadītāju 

sapulce 

Metodiskā darba uzdevumi semestrim Metodisko komisiju vadītāji, 

direktora vietniece mācību 

un audzināšanas darbā, 

izglītības metodiķe 

Inese Ratniece 

Lilija Korkliša 

Pedagogu profesionālās 

pilnveides tālākizglītības A 

kursu programmas izstrāde 

skolas pedagogiem darbam ar 

adāmmašīnu, tālākai izglītojamo 

apmācībai. 

Izstrādāt kursu programmu, skolotāju 

apmācībai darbā ar adāmmašīnām 

SILVER READ, turpmākai AD un 

TID izglītības programmu izglītojamo 

apmācībai, lai  gūt vairāk iespēju 

dizaina priekšmetu radīšanai 

tekstilnozarē. 

Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskolas 

pedagogi. 

Lilija Korkliša 

Inta Reča 

 

2.  Janvāris -maijs Darbs pie vienotās metodiskās 

tēmas īstenošanas 

Panākt, lai pēc iespējas vairāk 

skolotāju apmeklētu tālaķizglītības 

pasākumu, kas atbilst vienotai 

metodiskai tēmai, lai iegūtās zināšanas 

efektīvi pielietot darbā ar 

izglītojamajiem. 

Mācību priekšmetu skolotāji, 

Metodisko komisiju vadītāji, 

Izglītības programmu 

vadītāji.  

Lilija Korkliša 

Pedagogu profesionālās 

pilnveides tālākizglītības A 

programmas kursu izstrāde   

,,Apģērbu dizaina projektēšanas 

un šūšanas pamati iesācējiem”. 

Izstrādāt pilnveides kursu Apģērbu 

dizaina nozarē 

 Lilija Korkliša 

Skaidrīte 

Romančuka 

Pedagogu profesionālās 

pilnveides tālākizglītības A 

programmas kursu  īstenošana 

skolas pedagogiem darbam ar 

adāmmašīnu, tālākai izglītojamo 

apmācībai. 

Līdz mācību gada beigām  (pēc 

meistares laika iespējām) īstenot 

pedagogu darba pilnveides A kursu, 

darbā ar adāmmašīnām SILVER 

READ. 

Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskolas 

pedagogi. 

Lilija Korkliša 

Inta Reča 

 

3.  Februāris Metodisko komisiju vadītāju 

sapulce 

  Lilija Korkliša 

4.  Marts Pedagogu profesionālās 

pilnveides tālākizglītības A 

Īstenot pedagogu profesionālās 

pilnveides kursus vispārizglītojošo 

Latgales reģiona  

Mākslas un vispārizglītojošo 

Leonīds Važnais, 

Imants Haņeckis, 
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kursu īstenošana: „Defilē”, 

„Laikmetīgo tehnoloģiju 

pielietošana. Diģitālais sejas 

kontūrings portreta fotogrāfijā.”,  
,,Apple datoru lietotāju 

sākumkurss” 

skolu brīvdienu laikā. skolu skolotāji Gundega Strautmane 

Lilija Korkliša 

5.  Aprīlis Pedagogu profesionālās 

kvalitātes rezultātu novērtēšanas 

apkopošanas posms 

Apkopot pedagogu profesionālās 

kvalitātes rezultātus. 

 Novērtēšanas 

komisijas locekļi 

6.  Maijs Vienotās metodiskās tēmas 

īstenošanas gada noslēgums. 

Apkopot izietā etapa darba rezultātus, 

izstrādāt stratēģiju, uzdevumus un 

saturu nākamajam gadam etapam. 

Skolotāji, direktora vietniece 

mācību un audzināšanas 

darbā, izglītības metodiķe. 

Metodisko komisuju 

vadītāji, izglītības 

programmu vadītāji, 

Lilija Korkliša 

7.  Jūnijs Metodisko komisiju vadītāju 

sapulce 

2.semestra mācību un metodiskā darba 

izvērtēšana 

Metodisko komisiju vadītāji, 

direktora vietniece mācību 

un audzināšanas darbā, 

izglītības metodiķe 

Lilija Korkliša 

8.  2.semestra laikā Metodisko komisiju sapulces Kvalitatīvas izglītības programmu 

apguves nodrošināšana 

Metodisko komisiju locekļi, 

skolotāji 

Metodisko komisiju 

vadītāji 

 

Izstrādāja  

RMDV izglītības metodiķe 

Lilija Korkliša 

_______________________ 

 

 

 

 

 


