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Pumpuru vidusskolas darba plāns 2018./2019.māc.g.
Janvāris

14.-17.janv. Skatuves 
runas konkurss klasēs

Jūrmalas pilsētas latv.val. un literatūras  
olimpiāde 10.-11.kl. (A.Brūna)

Jūrmalas pilsētas vēstures 
olimpiāde 9. un 12.kl. 
(D.Ratniece, L.Pakse)

15.00 Skolotāju sanāksme un met.pad. 
papild. san. "Lasītprasmes veicināšana 

literatūras stundās un citu mācību 
priekšmetu stundās" 

1991.gada 
barikāžu 
aizstāvju 

atceres diena

Jūrmalas pilsētas fizikas 
olimpiāde 9. - 12.kl. 

(A.Bruņeniece)

10.00 MK sanāksmes 
12.00 Ped.pad. sēde "Atbalsts 
skolēniem sakoptā, drošā vidē, 

sniedzot palīdzību konsultācijās, 
stundu un interešu grupu darbā. 

Interešu izglītības nodarbību 
kvalitāte un pilnveidošanas iespējas"

Skolēnu sapulce aktu zālē:
5.-8.kl. 11.00

9.-12.kl. 12.10

Koncertlekcija 1.-4.kl.

Jūrmalas pilsētas latv.val. un literatūras  
olimpiāde 8.-9.kl. (A.Brūna)

Jūrmalas pilsētas informātikas 
(progr.) olimpiāde 

(A.Urbacāns)

Jūrmalas pilsētas 
ekonomikas  olimpiāde 

(A.Plaude)

Sākas projektnedēļa 
5.-7.kl. un 10.-12.kl.

Jūrmalas pilsētas skolēnu sacensības 
"Tautas bumba" 11.00 JVģ

Jūrmalas pilsētas skolēnu sacensības 
"Tautas bumba" 12.10 "Taurenītī"

Projektu darbu un ZPD 
aizstāvēšana 
5.-9.klasēm

Mācību grāmatu un darba 
burtnīcu izsniegšana 7.-

11.janv.

Administrācijas sanāksme:
- Olimpiāžu org.janvārī
- Projektnedēļas organizēšana
- Skatuves runas konkurss (A.Brūna)
- Gatavošanās Valsts inform. olimp. 
(A.Urbacāns)
- Veselības aprūpe, slimību profilakse 
(S.Ciekure)

Administrācijas sanāksme:
- Pārcelšanas eksāmeni
- Svešvalodu MK informē par darbu 
(J.Čekstere)
- E-klases žurnālu pārbaude (E.Rāfelds, 
L.Žagare, M.Gedrovica)
- Projekta "Mediji vieno un šķir" turpinājums

Administrācijas sanāksme:
- ZPD noslēguma konference
- Informācija par skolas augli un skolas 
pienu (S.Ciekure)
- Projekts "Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstīšanai" 
(A.Bruņeniece)

Administrācijas sanāksme:
- Skolēnu informētība par atkarību 
izrais.sekām
- Projekts "Latvijas skolas soma" 
(M.Gedrovica, J.Jakimova)
- Skolotāju kval. pak. iegūšanas gaita
- 8.a, 8.b kl. audz. informē par sekmēm, 
kavējumiem
- Kavējumi janvārī

Pārbaudes darbu 
grafiku iesniegšana

Skolas padomes sēde

Koncertlekcija 1.b kl. 
"Brīnišķā pērle"

Projektu darbu un ZPD 
aizstāvēšana 
10.-12.klasēm

13.00 Skolas ZPD 
konference ar Jūrmalas 
pilsētas domes izglītības 

pārvaldes pārstāvju 
piedalīšanos

Sākas projektnedēļa 
8.-9.kl.

Skolēnu sapulce aktu zālē
1.-4.kl.

Jūrmalas pilsētas filozofijas 
olimpiāde (D.Ratniece)

14.10 Nacionālie bruņotie spēki 
10.-12.kl.

1991.gada 
barikāžu 
aizstāvju 

atceres laika
sākums

Skolas angļu valodas 
olimpiāde 8.-9.kl. 

(A.Pildiņa, L.Lauksarga, 
A.Ratniece)

12.10 -14.10 
Skolas matemātikas 
olimpiāde 9.-12.kl. 

(V.Krastiņa)

8.30 -10.00 
Skolas matemātikas 

olimpiāde 7.-8.kl. 
(V.Krastiņa)


