BALOŽU VIDUSSKOLAS
Skolēnu pašpārvaldes darba plāns
2020./2021.m.g.
SEPTEMBRIS
Datums

Pasākums

Piedalās

Atbildīgais

08.09.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
“Uzdevumi jaunajam darba posmam.
Gatavošanās Miķeļdienas tirgum,
skolotāju dienai.”

7.-12. klašu
pagājušā mācību
gada pašpārvaldes
dalībnieki.

Skolēnu
pašpārvaldes
līdere Katrīna
Kārlsone

25.- 29.10.

Miķeļdienas gadatirgus klašu kolektīvos.

1.-4. klases, 5.-6.kl.
pēc izvēles.

Kultūras grupa

Piezīmes

OKTOBRIS
02.10.

Skolotāju sveikšana skolotāju dienā!

Skolēnu
pašpārvalde

Kultūras grupa

13.10.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme “Idejas
jaunajam darba plānam. Pārkārtošanās
darba procesam Covid – 19 laikā.
Valsts svētku atzīmēšana skolā.”

7.-12.klašu
pašpārvaldes
dalībnieki.

K. Kārlsone

10.11.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
platformā Zoom. “Latvijas valsts svētku
nedēļa. Video sveiciens. Skolēnu
vizuālās mākslas darbu izstāde “Gaismu
Latvijai!”

NOVEMBRIS
Pašpārvaldes
dalībnieki

Pašpārvaldes
līdere – Katrīna
Kārlsone

11.-27.11.

Skolēnu darbu izstāde
“Gaismu Latvijai!”

Kultūras grupa

K. Kārlsone,
B. Tropa,
kultūras grupa

17.11.

Audzināšanas stunda klasēs “Vienoti
Latvijai!” / video sveiciens

Pašpārvaldes
dalībnieki

K. Kārlsone,
B. Tropa

01.12.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
platformā Zoom. “Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, plāna veidošana
atbilstoši situācijai valstī”

1.-6.klases kopā ar
skolotājiem iekārto izstādi
no 9.-11. nov., 7.-12.
klases iekārto 15. nov.
Sveicienu elektroniski
nogādā klašu
audzinātājiem.

DECEMBRIS

7.- 18.12.

Labdarības akcija “Sasildi sirdis!”

14.-18.12.

Ziemassvētku Rūķu izstāde
“Iespaidīgākais Rūķis!”

18.12.

Video sveiciens Ziemassvētkos

Pašpārvaldes
dalībnieki

Sk. pašpārvalde
Klašu audzinātāji
sadarbībā ar
skolēnu pašpārvaldi
Klašu audzinātāji
sadarbībā ar
skolēnu pašpārvaldi
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K. Kārlsone

K. Kārlsone,
klašu audz.
Katrīna
Kārlsone
K. Kārlsone

Ķekavas novada veco
ļaužu mītnei vai palīdzība
dzīvnieku patversmei
“Mežavairogi” vai cita
alternatīva/atbilstoši
situācijai
Katra 1.-6. klase veido
savu lielo Ziemassvētku
Rūķi un novieto pie āra
ieejas klasē/ izstāde
Tiek veidots kopīgs video
sveiciens svētkos/
atbilstoši situācijai

Janvāris
Datums

05.01.

11.-15.01.
25.- 29.01.

Pasākums
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme “2.
semestra darba plāna pārskatīšana,
labošana. Neklātienes konkursa “Zini
vai mini” 5.-7. kl. grupā nolikuma
izstrādāšana, ideju ģenerēšana”
Skolēnu interešu un vajadzību
izzināšana (elektroniska aptauja)
Erudīcijas (neklātienes) konkurss
5.-7. klasēm “Zini vai mini”

Piedalās

Atbildīgais

Pašpārvaldes
dalībnieki

Katrīna
Kārlsone

Pašpārvaldes
dalībnieki

Informatīvā
grupa
Katrīna
Kārlsone,
Linda Tarando

Pašpārvaldes
dalībnieki

Piezīmes

Apkopojumu veikt līdz 05.02,
foto un rakstu publicēt skolas
mājas lapā, sveikšanu organizēt
māc. gada beigās.

Februāris
Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
“Valentīndienas svētku organizēšana/
diskotēka”

Skolēnu
pašpārvalde

12.02.

Diskotēka Valentīndienas noskaņās ar
aktivitātēm starpposmos

Skolēnu
pašpārvalde

Februāris

Tikšanās ar Ķekavas novada deputātiem
“Virpulis ap politiku”

Skolēnu
pašpārvalde

02.02.

Katrīna
Kārlsone
Katrīna
Kārlsone/
R. Broks
K. Kārlsone/
informatīvā
grupa

Diskotēkā dežūrē skolēnu
pašpārvalde/ atbilstoši
situācijai valstī
Scenārija veidošana, telpu
saskaņošana
Atbilstoši situācijai valstī

Diskusija/ radošās darbnīcas
/Atbilstoši situācijai valstī

Marts
02.03.
12.03.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
“Aktivitātes pavasarī. Plāna korekcijas”
Foto orientēšanās Baložu apkārtnē
5.-8.kl.

Skolēnu
pašpārvalde
Skolēnu
pašpārvalde

K. Kārlsone
Sporta grupa

Iesaistās 5.-8.klašu skolēni,
audzinātāji

Pašpārvaldes
dalībnieki

Iesaistās pašpārvaldes
koordinatore B.
Tropa/atbilstoši situācijai valstī

K. Kārlsone

Pieredzes apmaiņa ar citām
Ķekavas novada skolu
pašpārvaldēm.
Pienākumu sadale sporta
dienai/atbilstoši situācijai
valstī

Aprīlis
01.04.

Anekdošu konkurss “Aprīļa joks”
1.-4. klasēm

1.-4. klases

13.04.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme “
Aktualitātes skolā.
Idejas pašpārvaldes darba uzlabošanai”

Skolēnu
pašpārvaldes
dalībnieki

23.04.

Lielā talka

Klašu kolektīvi

30.04.

Sporta diena “Jautrās stafetes”

1.-8.klases

Pārrauga
skolēnu
pašpārvalde
Vidusskolas
klases
(10; 11.kl.)/
sporta grupa

Veic foto, veido aprakstu
skolas mājas lapai

Sporta diena atsevišķi 1.-4.
klases un 5.-8. klases/ atbilstoši
situācijai valstī

Maijs
05.05.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
“2020./2021. m. g. darba plāna izpilde.
Idejas nākamajam darba posmam.
Gatavošanās Mātes dienai! ”

Pašpārvaldes
dalībnieki

K. Kārlsone

Veic sava darba izvērtējumu.
Sadala pienākumus

31.05.

Mācību gada noslēgums
“Iedejosim vasarā!”

Pašpārvaldes
dalībnieki

K. Kārlsone

Veido vienotu deju pa klašu
grupām/ iepriekš iedalot laiku ,
vietu katram klašu kolektīvam/
atbilstoši situācijai valstī

Pašpārvaldes līdere: Katrīna Kārlsone

13.10.2020
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