
     Rekavas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes  2022./2023.m.g. – 

2024./2025.m.g. 

Prioritāte trīs gadiem: Atbildīga, cieņpilna,  uz katra  izglītojamā individuālu 

izaugsmi vērsta  sadarbība 
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Cieņa 

Cieņpilnas 

savstarpējās 

attiecības skolēns 

– skolēns, skolēns 

– skolas 

darbinieks, 

vecāki-skolas 

darbinieki 

Klases stundas par 

Tēmu CIEŅA – tiek 

noskaidrots, kāda 

rīcība apraksta 

cieņpilnu 

komunikāciju 

Klases saliedēšanas 

pasākumi 

Ārspusstundu 

pasākumi 

Izstrādāt izglītojamo 

pozitīvas uzvedības 

atbalsta noteikumus 

Konkurss 

“Pieklājīgākā klase” 

80 % skolēnu aptaujā apgalvo, ka 

skolā ir cieņpilnas savstarpējās 

attiecības: 

1.Skolas kolektīvs no rīta savstarpēji 

sveicinās un, ejot mājās, atvadās. 

2. Skolēni starpbrīžos atpūšas, 

respektējot citu tiesības uz 

netraucētu darbu un atpūtu. 

3.Skolā nav ne fiziskas (kaušanās, 

grūstīšanās, svešu mantu aizskaršana 

u.c.), ne emocionālas (aprunāšana, 

apsaukāšanās, sarunas izsmejošā, 

sarkastiskā intonācijā, necienīgu 

ziņu sūtīšana, u.c.) 

vardarbības. 

4. Skolas kolektīvā valda atbalstošas 

savstarpējās attiecības. 

Nacionālās 

identitātes un 

valstiskuma 

apziņa, lojalitāte 

Latvijas valstij 

Klases stundas 

Izzinoši, patriotiski 

ārspusstundu 

pasākumi; 

Valsts svētku 

svinēšana 

Mācību ekskursijas 

Tikšanās ar dažādu 

jomu ekspertiem, 

kas paplašina 

skolēnu redzesloku  

 

Visi skolēni iesaistījušies pasākumos 

(kā dalībnieki vai kā skatītāji) 

1.Atbilstoši vecumposmam, skolēni 

zina valsts vadošās personas un 

svarīgākos notikumus Latvijas 

vēsturē, to ietekmi uz turpmāko 

valsts attīstību. 

2.Atbilstoši vecumposmam, skolēni 

prot paskaidrot, ka latviešu 

nacionālā identitāte izpaužas kā 

patriotisms (dzimtenes, valsts 

mīlestība, darbs valsts, sabiedrības  

labā) 

3.Visi skolēni ir iesaistījušies skolas 

apkārtnes sakopšanā, Labo darbu 

nedēļas aktivitātēs. 



Cieņa pret 

dzīvību, sevi un 

citiem, veselību 

veicinošu un 

drošu paradumu 

izkopšanu 

Klases stundas par 

tēmu VESELĪGS 

DZĪVESVEIDS 

Aptauja “Skolēnu 

laika plānošanas 

iemaņas”( Zina, cik 

% miegam, cik 

atpūtai svaigā gaisā, 

cik laika velta mājas 

darbiem, utt.) 

Personīgās higiēnas 

ievērošana 

Uzvedība/valoda 

ikdienā kā sevi 

cienošu personu 

raksturojoša pazīme. 

Personīgā izaugsme 

Skolā tiek uzturētas kārtībā darba 

telpas un  ievērota personīgā higiēna 

1.Visi ievēro personīgo higiēnu. 

2. Skolēni uz sporta stundām ierodas 

sporta stundai paredzētos, 

piemērotos apavos. Pēc stundas 

pārģērbjas, nomainot sporta krekliņu 

un zeķes. 

3.Skolēni mērķtiecīgi plāno laiku, 

paredzot pietiekami laika miegam, 

atpūtai svaigā gaisā, palīdzībai 

vecākiem mājas darbos, skolā 

uzdoto mājasdarbu veikšanai, 

hobijiem, atpūtai. 

4.Visi zina, kā rīkoties nestandarta 

situācijās. 

5.Tiek plānota un analizēta 

personīgā izaugsme ( virzība uz 

apzinātu, spējām un vēlmēm 

atbilstošas karjeras izvēli) 

 

 
 


