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Paveiktais
1.semestris:Mācību gada sākumā kopīgi ar pedagogiem
apspriedām skolas darba un ārpusstundu pasākumus. Tika ņemti
vērā skolēnu pašpārvaldes ieteikumi skolas pasākumu
organizēšanā.
2.semestris: Mācību gada beigās skolotāji aktīvi iesaistījās kopīgi
rīkotajā pasākumā, kas bija veltīts mācību gada noslēgumam.
Piedalījās gan dzejoļu lasīšanā, gan saliedēšanas aktivitātēs, gan
grupu darbā.
1.semestris:Skolēnu pašpārvaldes sanāksme un 1. semestra darba
plāna izstrāde, Skolas stenda „Spāres ziņas” noformēšana.
Pašpārvaldes skolēni ir informācijas nesēji par notiekošiem
pasākumiem skolā.
2.semestris: Skolēnu pašpārvaldes sanāksme un 2. semestra darba
plāna izstrāde. Aktualizēja jautājumu par dežūras kārtību skolā,
pievēršot uzmanību skolas sakārtošanā pēc mācību stundu beigām.
Februārī, skolēni, kuri piedalās pāšpārvaldē prezentēja „Atbalsts
pozitīvai uzvedībai” noteikumus pa klašu grupām. Jauno iekšējās
kārtības noteikumu ievešanas apspriede. Pašpārvaldes skolēni par
godu „Valentindienai” sagatavoja skaistu pārsteigumu izrotājot
mīlestības koku! Piedalās projektu nedēlās „Izzini drošību” darba
lapu sagatvošanā. Skolas dekorēšana. Aktīvi piedalījās veselības
dienai veltītam pasākumam „veselīgs uzturs.” Ar mūzikas
skolotāju gatavo priekšnesumu skolas absolventiem skolu beidzot.
1.semestris:Zinību diena pa klašu grupām, Dzejas dienas
pasākums, Skolotāju diena, Ekskursija uz Līgatnes dabas takām.
(„c” līm. skolēni), Līgatnes dabas takas (A,B līm.). „Olimpiskā
diena” 2020 (ar lielu entuziasmu piedalījās daudzveidīgās stafetēs,
āra aktivitātes, orientēšanās Spāres Muižas teritorijā, veicot
dažādus uzdevumus). 1.m grupas un 9.c klases zēni un meitenes,
veidoja mandalu no dabas materiāliem.
2.semestris: Skolēni ar pedagogu atbalstu atcerējās par Sveču
dienas ticējumiem, kopīgi krāsojot, zimējot sveces, izveidojot
vaska sveces. 4. februārī 1.-9. klašu skolēniem un 1.-3. grupu
audzēkņiem, tika dota iespēja baudīt „Ziemas priekus”. Skolēni
ziemas priekus baudīja piedaloties dažādās aktivitātēs: „Ragavu
vilkšana”, „Nobrauciens no kalna ar ragavām”, „Bumbiņu
meklēšana sniegā”, „Biatlons ar slalomu”. 10. februārī - 9.d un 1.
m grupas izglītojamie svinēja Meteņus, ievērojot latviskās
tradīcijas. 9.d C klases un 1.m grupas izglītojamie veidoja ledus
rotājumus. Skolēni atzīst, ka tas ir interesants eksperiments, kā
sasaldēt ūdeni veidnē kopā ar dabas veltēm vai sīkiem nieciņiem,
veidojot ledus rotājumus. 24. marta skolā notika mūzikas
pēcpusdiena C līmeņa skolēniem. Skolēni dziedāja dziesmas par
pavasari un spēlēja dažādus ritma un citus instrumentus. Lieldienu
zaķis ieradās pie 1.m grupas un 9.dC klases skolēniem. Olas bija
paslēptas salmu ligzdiņās. Pēc olu atrašanas ripināja tās, notika olu
kaujas, kopā ar pedagogiem atcerējās ticējumus. 6. aprīlī ir
Starptautiskā sporta diena, arī mūsu skolā notika sporta diena ar
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dažādām sporta aktivitātēm. Atzīmējot Pasaules veselības dienu, 1.
un 2. klasē notika sarunas, pārrunas par veselīgu, neveselīgu
pārtiku. Tapa veselīga uztura piramīda. 26.maijā izglītojamie no
1.-5.klasei un 1.m grupa bija ekskursijā uz Līgatnes dabas takām
un Tīklu parku. No 24. Maija līdz 25.maijam skolā sākās
ekskursiju un pārgājienu laiks! Katra klase kopā ar savu
audzinātāju varēja izvēlēties kurp vēlas doties. Pēdējā aizraujošā
skolas nedēļa noslēdzās ar dažādiem pasākumiem: pārgājieni,
ekskursijas, velodiena, drošības diena un 9.klases izlaiduma diena.
1.semestris:Dalība „Mēs varam” 2020 sacensībās, BOCCIA
sacensības, 1.m grupas un 9.d c klases izglītojamie devās mācību
ekskursijā uz Ķoņu dzirnavām, apmeklēja Rūjienas saldējuma
ražotni Rūjienas pienotavā. Beverīnas atpūtas parks (spēlēja
dažādas spēles, gāja rotaļās, piedalījās atrakcijās, izspēlēja pasaku
„Rācenis”). MEŽA DIENAS 2020 ietvaros notika izglītojoša
nodarbība.
2.semestris: 02.02.2021. notika ekskursija uz Līgatnes dabas
takām, kurā piedalījās pavāru 2 un 3 kursa skolēni. A,B līm.
izglītojamajiem projektu nedēļa no 22.02.21. – 26.02.21. par tēmu
„Izzini drošību.” Katrai dienai, atbilstoši tēmai tika sagatavotas
darba lapas par drošību. 8. maijā norisinājās „Velodiena”, kuras
ietvaros skolēni gan atkārtoja ceļa satiksmes noteikumus, gan
veica aktivitātes kā satiksmes dalībnieki. Spāres pamatskolas
izglītojamie piedalījās konkursā par tēmu „Skaista mana tēvu
zeme”
(skat.
https://www.youtube.com/watch?v=KBEVUP5Ncek).
27. maijā Policijas tēls Runcis Rūdis un Valsts policijas pārstāve
STĀSTĪJA PAR DROŠĪBU!
Skolēni klausījās ar lielu
ieinteresētību, uzdeva jautājumus, atbildēja uz jautājumiem. Kopā
tika atkārtoti ceļu satiksmes noteikumi, izvērtētas dažādas
situācijas uz ielas, mājās, ārā, izrunāta atstarotāju un drošības jostu
nozīme. Rūdis pārbaudīja skolēnu zināšanas. Viņš bija patīkami
pārsteigts par skolēnu informētību. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā
un dalījās ar savām zināšanām.
1.semestris:„Latvijas skolas soma,” – pandēmijas dēļ 2020. gadā
1. semestrī nenotika pasākumi. Nebija iespējas organizēt
skolēniem kultūras pasākumus, jo bija apgrūtinoši ievērot
ierobežojumus.
2.semestris: „Latvijas skolas soma,” piedāvāja dažādus
pasākumus (kino, teātri), bet izvērtējot mūsu skolēnu attīstības
līmeni, piedāvātie pasākumu neatbilstoši mūsu skolēnu
kontigentam. Kā arī izvērtējot situāciju valstī pieturējāmies ievērot
drošības pasākumus, gan skolā, gan ārpus tās.
1.semestris:Mūzikas pulciņš - skolēni pilnveido muzikālās
prasmes, apgūst iemaņas spēlēt uz dažādiem mūzikas
instrumentiem, ar saviem priekšnesumiem piedalās skolā rīkotajos
pasākumos. Sporta pulciņš - nodarbību laikā skolēni pilnveido sevi
veiklībā, izturībā. Skolas komandas aktīvi piedalās sporta
aktivitātēs skolā un ārpus skolas pasākumos, gūstot labus
rezultātus. Skolēni ar lielāko prieku vakaros spēlē sporta spēlēs.
Elektrotehnikas pulciņš - audzēkņi gūst pirmo priekšstatu par
elektrisko strāvu, tās veidiem, galvaniskajiem elementiem -
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baterijām un akumulatoriem, elektrības vadītājiem, izolatoriem un
pusvadītājiem, strāvu, spriegumu un ierīcēm to mērīšanai,
iepazīstas ar biežāk lietojamajām elektrotehnikas detaļām, ierīcēm,
to īpašībām un pielietojumu.
2.semestris: Interešu izglītības ietvaros 03.februārī 3. Grupas
audzēkņiem notika eksāmens (pārbaudījum) praktiskajās
nodarbībās ēdienu gatavošanā.
1.semestris:Celta izpratne un informētība par tālākās izglītības
ceļiem un izvēlēm. Veikts pētījums un apkopoti dati par pētījumu
„Jauniešu priekšstati par karjeras iespējām.”
2.semestris:Pamatizglītības programmas „Būvdarbi” izglītojamie
paveica mājturības telpas remontu. „Būvstrādnieka” profesiju,
izglītības iestādē ir dotas papildus iespējas veikt telpu atjaunošanu.
Skolas telpa vecajā ēkā ieguva pavisam jaunu un svaigu izskatu,
respektējot skolas vēstures vērtības.
1.semestris:Pedagogi sagatavoja aktivitātes Zinību dienas
godināšanai.
2.semestris: pedagogi savā starpā vienojoties: vēstures, sociālo
zinību un audzināšanas stundu ietvaros izglītoja skolēnus par
janvāra 1991. gada notikumiem.
1.semestris:Ziņojums vecākiem par ierobežojumu ievērošanu
Covid19 pandēmijas laikā. Pedagogi sekmīgi sadarbojas ar
izglītojamā ģimeni izglītības un audzināšanas jautājumos. Notika
vecāku iesaiste skolas ikdienā un mācību procesā. Pašreizējo
sadarbību un komunikāciju ar skolēnu vecākiem var novērtēt kā
labu.
2.semestris: 10. martā un 11. martā notika videokonference Zoom
platformā, kurā vecāki tika iepazīstināti ar skolas aktuālākajiem
notikumiem, uzklausīti vecāku viedokļi, sniegtas atbildes uz
vecāku jautājumiem. Skolas psiholoģe sniedza, gan klātienē, gan
attālināti psiholoģisku un emocionālu atbalstu, konsultācijas
vecākiem un skolēniem.
1.semestris:Pārtikas paku piegāde skolēniem attālinātās mācīšanās
laikā. Sagatavota gan papīra formātā, gan elektroniskajā formāta
avīze par skolas notikumiem 1. semestrī.
2.semestris: Ārkārtas situācijas laikā atbalstu no „Velku
biedrības” saņēma izglītojamo ģimenes, kurās aug bērni ar
smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem.
Ģimenes uz katru izglītojamo saņēma naudas līdzekļus (40 eiro)
apmērā pārtikas produktu un preču iegādei. Skolēnu, vecāku un
aizbildņu aptauja (edurio.com/akreditacija). Sociālo tīklu vietnē
Facebook izveidota Amatas novada Spāres pamatskolas lapa.
Sagatavota gan papīra formātā, gan elektroniskajā formāta avīze
par skolas notikumiem (maijs). Skolas mājas lapā tiek atspoguļota
informācija par skolas darbu.

SECINĀJUMI: Audzināšanas darba plānojums tiek izstrādāts visam mācību gadam,
balstoties uz skolas tradīcijām un skolēnu iniciatīvas. Pedagogi vistiešāk veic audzināšanas
darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases izglītojamajiem, to var secināt pēc
novadītiem ārpusstundu pasākumiem un mācību ekskursijām. Pedagogi laicīgi saplāno
sapulces un audzināšanas darba tēmas. Audzināšanas process tiek īstenots mācību stundās,

klases stundās, ārpusstundu pasākumos, projektu ietvaros. Pedagogu radošās darbības padara
skolas dzīvi interesantāku un izzinošāku dažādās dzīves jomās (piem. daba, drošība, ģimene,
attiecības). Visiem pedagogiem dota iespēja aktīvi iesaistīties, izteikt savas domas,
ierosinājumus.

TURPMĀKĀ DARBĪBA: Pilnveidot un īstenot Karjeras izglītības programmu. Motivēt
izglītojamos iesaistīties interešu izglītībā. Veicināt skolas izglītojamajiem izpratni par
vērtībām un tikumiem, cieņu vienam pret otru un citādāko (piem. A,B līm. izglītojamie un C
līm. izglītojamie). Veicināt skolēnu pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām un
sekmēt to ievērošanu. Aktualizēt jautājumus par skolēnu prasmēm un drošību nestandarta
situācijās izglītības iestādē. Turpināt pilnveidot un aktualizēt skolēnu pašpārvaldes lomu
izglītības iestādes darbībā. Popularizēt skolas pedagogu starpā radošo ideju apmaiņu (piem.
metodisko materiālu sagatave, spēļu, rotaļu, darba lapu un t.t.). Tā piemēram varētu būt viena
diena pavasara brīvlaikā, kad visi pedagogi dalās, prezentē savus materiālus. Popularizēt savas
skolas skolotāju labās prakses piemērus, ārpus skolas.
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