Siguldas novada Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes „Minka”
pedagoģiskā darba plāns
2021./2022. m .g.
Pedagoģiskais darbs
Darba virzieni

*bērnu dzīvība un veselība
*sadarbība ar skolu, ģimeni, pašvaldības iestādēm
*projekti
*tālākizglītība
* rotaļas telpās un ārā
*kompetenču saturā balstītas rotaļnodarbības

Galvenie uzdevumi

1.Bērnu dzīvības un veselības aizsardzība, veselīga dzīves veida

popularizēšana un kustību aktivitāšu nodrošināšana izglītības
iestādē un ārpus tās atbilstošā, drošā vidē.
2.Vecāki, kā galvenie iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes
vērtētāji. Veicināt vecāku pedagoģisko kompetenci
un izpratni par bērna personību un vajadzībām.
3. Veicināt bērnu vispusīgu attīstību un veselības nodrošināšanu, kā
arī nodrošināt sagatavošanos pamatizglītības ieguvei.
3.1.kompetenču mācību satura apguvē izmantot metodes, kuras
balstītas uz audzēkņu praktisko darbību;
3.2.sekmēt bērnu caurviju prasmes – pilsoniskā līdzdalība, kā
galvenā apgūstamā prasme;
3.3. stiprināt bērnu vērtības un tikumus patriotisma, kultūridentitātes
un valstiskās apziņas veidošanos.
4. Pedagogu kvalifikācijas pilnveide, tālākizglītība par jaunā
kompetenču satura programmas apguvi, izmantojot plašāk savā
darbā informācijas tehnoloģijas – turpināt apgūt plānošanu e-klasē
un labākās pieredzes apmaiņa.
5. Vides izglītība, piedalīšanās ZAĻĀS JOSTAS projektos.
Gadskārtas, svētki,
atzīmējamās dienas

Zinību diena
Tēvu diena
Miķeļdiena
Skolotāju diena
Mārtiņi
Lāčplēša diena
18.novembris
Advente
Ziemassvētku eglītes
Sveču diena
Valentīna diena
Margaritas Stārastes jubileja
„Cālis”- 2022.
„Minkas” dzimšanas diena
Lieldienas
Smieklu diena
4.maija svētki

01.09.
12.09.
29.09.
03.10.
10.11.
11.11.
18.11.
28.11..- 19.12.
13.12.- 20.12.
02.02.
14.02.
01.02.- 28.02.
14.03- 31.03.
29.04.
17.04
01.04.
04.05.

Mātes diena
Izlaidums – Dārza svētki

08 .05.
27. 05.

Pedagoģiski
organizatoriskais darbs

Pedagoģiskās padomes sēdes
Nr. 1.- „Jaunā mācību gada darba plāna pieņemšana”;
Nr..2.- „1. pusgada darba analīze”;
Nr. 3.- „2.pusgada darba analīze”

Pedagoģiskās
piecminūtes

*mēneša pasākumu plāna apspriešana;
*skolotāju darba pašvērtējums;
*bērnu mācību prasmju sasniegumu vērtēšana;
*jauno bērnu adaptācija grupās;
*bērnu darbu analīze;
*kompetenču mācību satura programmas apguve ;
*jaunākās metodiskās literatūras analīze;
*plānošana e-klasē;
* darbs ar vecākiem;
*atklāto rotaļnodarbību analīze;
*Siguldas novada pasākumu analīze;
*aktualitātes

Konsultācijas,
pašizglītības darbs

*jaunās grupas dokumentācijas izpilde;
*mācību līdzekļu izvēle dažāda vecuma bērniem;
*bērnu attīstības īpatnības;
*bērnu higiēna;
*gadskārtu tradīciju studēšana;
* kompetenču mācību satura materiālu studēšana ( Skola-2030)
*jaunākās literatūras studijas;
*vides izglītība;
*darbs ar vecākiem;
*sadarbība ar pašvaldības iestādēm
Rotaļnodarbību saturs, organizācija
*rīta cēliena hospitācijas;
*rotaļas dažādos režīma momentos;
*aktivitāšu centri;
*pastaigas organizācija;
*pēcpusdienas cēliena organizācija;
*gatavošanās svētkiem, grupu dekorēšana, apsveikumu gatavošana,
*izstāžu iekārtošana – grāmatu, bērnu darbu, fotogrāfiju, ziedu,
dārzeņu ,augļu u.c.;
*darbs dabā;
*grāmatu labošana;
*teātru iestudēšana;
*rotaļas, spēles;
*sporta pasākumi

Pedagoģiskā procesa
pārbaude

Frontālās un
dokumentārās
pārbaudes

*vecāku stūru tematika, noformējums;
*grupu estētiskais noformējums;
*gatavošanās svētkiem;

*bērnu darbu un projektu izstādes;
*grāmatu izstādes;
*tematiskie stendi valsts svētkos;
*galda kultūra;
*skolotāju dokumentācija;
*rotaļlietas un materiāli aktivitāšu centros;
Sadarbība ar skolu un
vecākiem

vecāku sapulces grupās*septembra mēnesī – bērnu dzīves organizācija bērnudārzā, vecuma
attīstības īpatnības
*decembra mēnesī- bērnu adaptācija, bērnu sasniegumu analīze,
gatavošanās Ziemassvētkiem;
*aprīlī – grupas darbības analīze par visu gadu, gatavošanās
izlaidumam, Mātes dienai.
vecāku kopsapulces * Ko vecāki var darīt, lai apgūtu mācību programmu–
piedalās speciālisti ar lekcijām;
iestādes padomes sapulces *oktobrī – aktualitātes 1.pusgadā;
*janvārī – aktualitātes 2.pusgadā.
sadarbība ar skolu un mūzikas skolu
*novembrī notiek 18.novembra pasākums;
*pavasarī – iepazīšanās ar mūzikas skolas specifiku un koncerti
bērniem;
*6 gadnieku uzņemšana skolā.

Izstādes

*rudens ziedu, augļu , dārzeņu;
*Ziemassvētkiem veltīti bērnu darbi, rūķu, zaķu;
*sveču izstādes grupās;
*Margaritai Stārastei veltītas grāmatu izstādes, bērnu darbu
izstādes;
*olu izstāde;
*pavasara ziedu izstāde, bērnu darbu izstāde;
*Minkas” dzimšanas dienai veltītas foto izstādes, bērnu darbu
izstādes
*Piedalīšanās projektos ;
* Pieredzes apmaiņas ekskursija uz skolotāju dienu;
*Bērniem mācību ekskursijas;
*Balles-„Minkas” jubilejas balle;
*Pārgājieni – septembrī un maijā;
*Sporta dienas- rudenī, pavasarī;
*Ziemas sporta svētki janvārī;
*Pavasara talka aprīlī;
*Spodrības dienas katru piektdienu.

Citi pasākumi

Sagatavoja izglītības metodiķe Inta Miškovska

