Ārpusstundu pasākumu plāns
Rīgas 65. VIDUSSKOLAS
ĀRPUSSTUNDU PASĀKUMU PLĀNS
2016./2017.M.G.
Mērķis
Radīt iespējas skolēnu pilsoniskajai līdzdalībai skolas un ārpusskolas kultūrvides veidošanā
Veicināt skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas
situācijās

Uzdevumi:





klases un skolas tradīciju kopšana;
aktivizēt skolēnu pašpārvaldes un visu skolēnu darbību izglītības iestādes, novada/pagasta dabas un sociālās
vides, vēstures, saimnieciskās dzīves un kultūras vērtību izzināšanā;
iesaistīšanās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā; dažādu paaudžu
savstarpējās komunikācijas un sadarbības aktivizēšana;
skolas iekšējās kārtības noteikumu aktualizēšana, ar drošības jautājumiem saistītu akciju un projektu
īstenošana skolā.

Datums
Septembris/Skolēnu
drošības mēnesis/
olimpiskais
mēnesis/ jaunatnes
mēnesis

Pasākumi

Atbildīgais

Piezīmes

Skolas avīzi veido 6.a, 10.a,11.a

„Zinības – mūsu nākotne!” Svinīgais pasākums, veltīts 2016./2017. mācību gadu sākumam.
/ A.Jaroslavceva, grupu audzinātāji
Septembris
Adaptācijas dienas/ Drošības diena skolā/ Policijas dienas skolā/Rudens ekskursija
A.Jaroslavceva, pedagogi
9.09.2016.
Izstāde „Rudens fantāzija” Puķu pušķu kompozīcija 1.-5.kl. / Kl.audz.
13.09.2016.
Dzejas diena 1.-12.kl. / Kl.audz.
19.09.-20.09.2016. Fotografēšanās 1.-12.kl./ L.Vasiļjeva, A.Jaroslavceva, kl.audz.
01.09.16.

23.09.2016.
26.09.2016.
30.09.2016.
Septembris „ Esi
mūsējais!”
septembris
septembris
Septembris
Oktobris/ Karjeras
mēnesis/ Rudens
brīvdienas
24.10.16.-29.10.16.
03.10.-07.10.16.Labo darbu nedēļa.
04.10.2016.
04.10.2016.
07.10.2016.

Olimpiskā vingrošanas diena / A.Jaroslavceva, L.Solovjova, V.Farions
Valodu dienas konkurss / A.Jaroslavceva/ pr.skolotāji
Skolotāju dienai veltīts pasākums/ A.Jaroslavceva/ Skolēnu pašpārvalde
Pirmklasnieku svētki. 1 klašu skolēnu iesvētīšanas skolas gaitā/ A.Jaroslavceva, kl.audz.
Skolēnu domes pirmsvēlēšanu kampaņa, tikšanās ar vēlētājiem un skolēnu domes vēlēšanas
5.-12.kl./ L.Vasiļjeva, A.Jaroslavceva
Ekskursija pa skolu 1.kl./ Ž.Trjahova, O.Dudoviča
Skolēnu vecāku sapulces klasēs/ kl.audz.

Skolas avīzi veido 12.a

Klases stundas „Varu palīdzēt savai skolai”
Ābolu svētki 5.klasēs/ A.Jaroslavceva, kl.audz.
Kāpostu diena 6.klasēs/ A.Jaroslavceva, kl.audz.
Rudens gadatirgus skolā A.Jaroslavceva, kl.audz.,
Karjeras nedēļa…Es būšu…Vai zini, kas būsi Tu?/
10 .10.16.- 21.10.16. /http://www:viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguida A.Jaroslavceva,
I.Novikova,O.Nazarenko
17.10.16.-20.10.16 Angļu valodas nedēļa/ A.Jaroslavceva, pr.skolotāji
21.10.2016.
Iesvētīšana vidusskolēnos, piecklasniekos / A.Jaroslavceva/ Skolēnu pašpārvalde/ Kl.audz.
Skolēnu vecāku sapulces klasēs, vecāku diena. Skolas Padomes sanāksme / L.Vasiļjeva,
oktobris
pedagogi
oktobris
Rudens izstāde 6.-8.kl./ A.Jaroslavceva, kl.audz.
oktobris

Klases stunda „Latvijas valsts agrāk un šodien” 1.-12.kl./kl.audz.

Novembris/
Pilsonības un
patriotisma
mēnesis

Skolas avīzi veido6.b

04.11.2016.

Viktorīna par skolas vidi 1.-4.kl./ A.Jaroslavceva/ Skolēnu pašpārvalde/ Kl.audz.
Pilsonības mēnesis – savas skolas, sava rajona, pilsētas un valsts piederība/ Latvijas
09.11.16.-17.11.16.
Proklamēšanas koncerts/ pedagogi
10.11.16.-17.11.16. vēstures nedēļa/ pr.skolotāji
11.11.2016.
Patriotisko dziesmu konkurss 5.-8.kl./ A.Jaroslavceva/ pr.skolotāji
Latvijas Proklamēšanas koncerts/Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa A.Jaroslavceva,
17.11.15.
pr.skolotāji, int.izgl. sk.
novembris
Klases stunda „Latvijas patriots” 1.-12.kl./ kl.audz.
novembris
Vizuālās mākslas darbu izstāde, veltīta valsts svētkiem 5.-10.kl./ U.Šmina
Decembris/
Adventa laiks/
Skolas avīzi veido 9.a
Ziemas brīvdienas
22.12.16.- 04.01.17.
04.12.15.
Ziemassvētku pasts adventa laikā/ Draudzības un laipnības diena/ A.Jaroslavceva, kl.audz.
decembris

Draudzības vakars „ Masku balle” vidusskolēniem ar viņu vecākiem/ A.Jaroslavceva

decembris

Masku balle 5.-8.klasei ar viņu vecākiem/ A.Jaroslavceva

decembris

Draudzības vakars „ Masku balle” 1.-4.klasei / A.Jaroslavceva, kl.audz.

decembris

Skolas Laureāts – 2016/ Skolēnu pašpārvalde, vecāki

decembris

Krievu valodas un literatūras nedēļa/ A.Jaroslavceva, māc.pr.skolotāji

decembris

Skolas telpu dekorēšana 1.-12.kl./ I.Smirnova, J.Žuromska

decembris

Ziemassvētku pasākumi klasēs 1.-12.kl./ kl.audz.

decembris

Konkurss „ Gada labākā klase – 2016” / administrācija

decembris

Konkurss „ Lieliskākais klases audzinātājs – 2016” / skolēni, vecāki

decembris

Klases stunda „Mans cilvēka ideāls”

Janvāris

Skolas avīzi veido 5.a,5.b
Klases videovizītkarte sagatavošana 5.-12.kl./ kl.audz.
Janvāris
Zīmējumu izstāde „Skolai -45” 1.-12.kl./ A.Jaroslavceva/ Kl.audz./ U.Šmina
09.01.17.-13.01.17.
Pasākums „Vai Tu esi gudrāks par piektklasnieku?” /A.Jaroslavceva/ Skolēnu pašpārvalde/
16.01.17.-17.01.17
Kl.audz.
20.01.2017.
Barikāžu aizstāvju atceres diena 1.-12.kl. / A.Jaroslavceva/ Kl.audz.
27.01.2017.
Draudzīga aicinājuma diena. Grāmatu izstāde 1.-12.kl. / A.Jaroslavceva/ A.Voļska/ Kl.audz.
janvāris
Klases stunda „Valsts un karavīrs” 1.-12.kl./Kl.audz.
Februāris/ papildu
Skolas avīzi veido 8.b
brīvdienas 1.klasei
14.02.2017.
Valentīndienas noskaņās 1.-12.kl./ Amora pasts 7.a / „Princis un princese” 8.12.kl./A.Jaroslavceva/ Kl.audz./Skolēnu pašpārvalde
Siržu darbnīca „ Mīlestības sirds”/ J.Žuromska/V.Birjukovs/I.Smirnova/R.Nedveda/U.Šmina
Nominācijas „ Sirsnīgākais līdzcilvēks” pasniegšana / Skolēnu pašpārvalde
09.02.17.-11.02.17
Krievu tautas svētki „ Masļeņica” 1.-12.kl./ kl.audz.
20.02.17.-26.02.17.
Spēļu pēcpusdiena 1.-4.kl./ Skolēnu pašpārvalde/ Kl.audz.
29.02.2017.
Projektu nedēļa „ Es savai skolai”2.-12.kl./ L.Vasiļjeva, S.Zadorožko, M.Bobrova,
Februāris
A.Jaroslavceva, kl.audz.
Februāris
Ēnu diena 1.-12.kl./ Skola -2017 A.Jaroslavceva/ Kl.audz.
SZPD izstrāde un prezentācijas 10.-12.kl./ A.Japina, S.Faziļzjanova, A.Lukjančikovs,
Februāris
V.Birjukovs
Februāris
Klases stunda „Mēs no Latvijas” 1.-12.kl./kl.audz.
Marts/ pavasara
brīvdienas 1.Skolas avīzi veido 8.c
11.kl.sk. 13.03.17.17.03.17.

12.kl.sk.20.03.24.03.2016.
08.03.2017.
Marts
Aprīlis

Vokālās mūzikas un dejas koncerts / A.Jaroslavceva/ int.izgl.skol.
Klases stunda „Varonība” 1.-12.kl./kl.audz.
Skolas avīzi veido 8.a

14.04.17.-17.04.17 Lieldienas
Aprīlis
KVN 9.-12.kl/ Skolēnu pašpārvalde
Aprīlis
„Debašu klubs” 7.-12.kl./ A.Jaroslavceva/ Pr.skol./Kl.audz.
aprīlis
Apkārtnes sakopšanas talka „ Dzīvosim sakoptā vidē!” 1.-12.kl./ A.Jaroslavceva, kl.audz.
Aprīlis

Klases stunda „Mana valodiņa” 1.-12.kl./kl.audz.

Maijs

Skolas avīzi veido 7.a,7.b

10.05.17.

Mātes dienas koncerts/ A.Jaroslavceva, kl.audz., interešu izgl.pedagogi

maijs

„Salabosim mācību grāmatas!” 1.-12.kl./ A.Voļska, kl.audz.

maijs

Pēdējais zvans 4., 9.,12.kl L.Vasiļjeva, S.Zadorožko, M.Bobrova, A.Jaroslavceva, kl.audz.

Pēc grafika
pēc piedāvājuma
visu gadu
visu gadu
visu gadu
pēc grafika

Skolēnu domes informatīvas sanāksmes/ L.Vasiļjeva, A.Jaroslavceva
Tikšanās ar Latvijas augstskolu u.c. mācību iestāžu studentiem un pasniedzējiem.9.-12.kl. /
A.Jaroslavceva
Tematiskās bibliotēkas stundas skolas lasītavā 1.-12.kl. / A.Voļska, kl.audz.
Dažādi lekciju, semināru un tematisko tikšanos piedāvājumi 1.-12.kl. / A.Jaroslavceva
Medicīniskā darbinieka informācija par gripas epidēmiju, par traumatisma profilaksi 1.12.kl. / A.Jurkovska
Dzejas lasījumi klasēs un skolā 1.-12.kl./ māc.pr.skolot.

visu gadu

Dažādi konkursi un skates ārpus skolas/ A.Jaroslavceva, interešu izgl.pedagogi, pr.skolotāji

visu gadu

Dažādu pasākumu fotoizstādes 1.-12.kl / A.Jaroslavceva, kl.audz.
Sporta sacensības dažādas disciplīnās ( Latgales priekšpilsētā, pilsētā) 1.-12.kl/ sporta
skolotāji

visu gadu

visu gadu

Teātri, koncertu, izstāžu u.tml. apmeklējumi skolā un ārpus tās 1.-12.kl./ kl.audz.

visu gadu

Tematiskie klases vakari 1.-12.kl./ kl.audz.

visu gadu

Skolas TV-65 pārraide 1.-12.kl./ L.Vasiļjeva

visu gadu

Individuālas sarunas ar skolēnu vecākiem 1.-12.kl./ kl.audz.,pr.skolot., atbalsta personāls

visu gadu
visu gadu pēc
vajadzības

Informatīvi ziņojumi, vēstules, sekmju un kavējumu kopsavilkumi u.tml. 1.-12.kl./ kl.audz.
Vecāku anketēšana (mācību un audzināšanas darba pārbaudes ietvaros u.c.)/ Skolas
administrācija, kl.audz.

