Limbažu Valsts ģimnāzijas 2022./2023. mācību gadā īstenojamie kopīgie skolas mērķi un uzdevumi
Skolas vīzija: zinošs, zinātkārs, dzīvespriecīgs un radošs skolēns, kurš apzinās sevi, savas vajadzības, vēlmes un līdzdarbojas sev nozīmīgos procesos
Skolas vērtības: Līdzatbildība I Iespēja katram būt pašam I Zinātkāre I Dzīvesprieks
Mērķi un uzdevumi
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Sept.

Okt.
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Skolas vienotā prioritāte

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

Jūn.

Tekstpratība

1. Skolēni un skolotāji izprot sasniedzamos rezultātus, plāno savu darbu, izvērtē rezultātu un uzņemas atbildību par to
1.1. Skolotāji kopīgi plāno mācību darbu,
izveidojot vienotus tematiskos plānus, īsteno
tostarp individuālos plānus iekļaujošjai
izglītībai

1.2. Skolotāji pilnveido skolēnu tekstpratību

Plānu izstrāde
Plānu īstenošana, uzlabošana

Tikšanās ar Cēsu
2. pmsk.

Starpreģionālā
konference tekstpratība
(15.03.)

Tikšanās ar Cēsu
2. Pmsk. (26.10.)

Skolotāji īsteno aktivitātes mācību darba laikā tekstpratības prasmju pilnveidei, tostarp pasākumus, piemēram, skaļā lasīšana, bērnu žūrija, kolektīvā lasīšana, lasīšanas rīts u.c.
1.3. Tiek regulāri vērotas stundas (tostarp
organizētas atklātās stundas un skolotāju
savstarpējā stundu vērošana), ieviesta vismaz
viena vērošanas sistēma

Stundu vērošanas sistēma (fokuss uz tekstpratību) - savstarpēji, skolas vadības komanda, atklātās stundas (ar izbraukumiem uz citām skolām)

Labo darbu mēneša projekts - eTwinning
starptautiskais projekts

1.4. Skolā tiek īstenoti vietēja un starptautiska
mēroga starpskolu sadarbības mācību
projekti (eTwinning, ERASMUS+, Mazpulki)

Tekstpratība - eTwinning nacionālais projekts
#TasīteIzglītības
Tekstpratība

1.5. Skola izstrādā un izplata metodiskos
atbalsta materiālus vai organizē pieredzes
apmaiņas pasākumus skolas ietvaros, reģionā
un valstī

#TasīteIzglītības
Tekstpratība

Limbažu Valsts ģimnāzijas metodisko ideju vācelīte
Profesionālās pilnveides kurss skolotājiem

1.6. Dalība VISC un LUSIIC inovatīvās
pieredzes skolu tīklā

Dalība tikšanās reizēs, plānoto aktivitāšu īstenoša skolā (diagnosticējoši darbi, metodiskie līdzekļi, profesionālās pilnveides modeļi u.c.)
Profesionālās pilnveides kurss
“Skolo.lv”

1.7. Skolo.lv vides iepazīšana, izmēģināšana
2. Skolas saime līdzdarbojas vērtību iedzīvināšanā skolā

2.1. Skolas vērtību īstenošana mācībās,
pasākumos un aktivitātēs

Zinību diena Zinātkāre
Dzejas dienas iespēja katram
būt pašam

2.2. Notiek individuālās izaugsmes sarunas ar
skolēniem un skolotājiem

Skolotājiem

1.-12. klašu skolēniem un vecākiem

2.3. Vērtību vizualizēšana un skaidrošana
skolas vidē
Krāsu apzīmējumi

Pateicības
diena dzīvesprieks

Valsts svētki līdzatbildība

Skolu vērtību vizualizācijas (izmantojam skolēnu foto,
vērtību izpratni)
Plānots

Paveikts

Daļēji paveikts

Nav paveikts

