Rubeņu pamatskolas pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam

Septembris
 Zinību diena 03.
 Dzejas dienas pasākumi ( Tadenavā, Rubeņu dabas parkā pie Raiņa pieminekļa)
13.,14.
 Miķeļi – dabas materiālu kompozīcijas ( pirmsskolas grupās, skolā) 24.-30.
 Olimpiskā diena 21.
 Džimbas skolas nodarbības ( pirmsskolā) 17.- 20.
Oktobris
 Skolotāju diena 07.
 Pedagogu pieredzes brauciens uz Lietuvas Republiku. 12.
 Karjeras nedēļas pasākumi ( ekskursijas, tikšanās ) 08.-12.
 Labo darbu nedēļa 15.-19.
Novembris
 Drošības nedēļas pasākumi 05. – 08.
 Pirmsskolas izglītības grupu “Zelta sietiņš” 30 gadu jubileja 09.
 Mārtiņdienas tirgus 09.
 Lāčplēša dienas pasākums - Gaismas ceļš 11.
 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākums kopā ar Daugavpils mūzikas vidusskolas
pedagogiem un audzēkņiem 12.
 Skolēnu un darbinieku veltījums Latvijas simtgadei - radošo darbu grāmatas “100
skices Latvijai” veidošana un prezentācija 10.-20.
 Zīmējumu izstāde “Ai, tēvu zemīte, tavu jaukumiņu” 11.-17.
 Konkurss skolēniem “Cauri gadsimtam”15.
 Svētku pasākums Rubenes kultūras namā.16.
Decembris
 Ziemassvētku ieskaņas pasākums 21.
 Labdarības akcija - Ziemassvētku apsveikumu izgatavošana 13.-19.
 Džimbas skolas nodarbības 1.klasei 11.
Janvāris
 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena. 20.
 Rotaļlietu nedēļa “Nāc līdzi uz skolu”. 21.-26.
 Klašu nedēļas “Daba- mūsu zaļās mājas “ 28. -31.
Februāris
 Sveču liešanas darbnīca. 04.,05.




Sveču izstāde “Uz svētkiem ieradās sveces” 04. – 08.
Klašu nedēļas “Daba- mūsu zaļās mājas “ 01. – 28.

Marts
 Klašu nedēļas “Daba- mūsu zaļās mājas “ 01. - 08.;18. - 29.
 Meteņi
 Izglītības iespēju izpēte 9.klasei 04. - 08.
Aprīlis
 Smaidu nedēļa. 01. – 05.
 Lieldienu kompozīciju izstāde. 12. – 18.
 Pasākums 1.-4.klašu skolēniem “Lieldienu zaķa joki”. 23.
 Lielā talka.
Maijs






Mātes dienas pasākums.10.
Pēdējā skolas zvana pasākums. 17.
Rotaļu nedēļa. 07. – 10.
Pavasara ekskursijas, pārgājieni, sporta aktivitāšu diena “ Pretī vasarai” 20. – 31.
Makulatūras, neizmantojamu elektroierīču, bateriju vākšanas akcija 01. – 21.

Skolas darba prioritātes 2018./2019.mācību gadā.
1. Skolēnu patriotisma veicināšana, akcentējot Latvijas valsts simtgades pasākumus.
2. Gatavošanās pilnveidotā mācību satura ieviešanai, lai lietpratība- kompetence kļūtu par
skolēnu mācīšanās rezultātu.
3. Skolas kolektīva saliedēšana. Darbs ar skolēniem un vecākiem.
4. Izglītojošas darbības vides aizsardzībā realizācija.

