
Rīgas 45.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes tematiskais plānojums 
2018./2019. – 20219./2020.mācību gadam 

 
 
Ievads: 
 Rīgas 45.vidusskolā vēsturiski vienmēr ir darbojusies skolēnu domes jeb 
Skolēnu pašpārvalde. Tā ir iespēja aktīviem un darboties gribošiem skolēniem 
iesaistīties skolas dzīves plānošanā un organizēšanā. Tieši Skolēnu pašpārvaldē 
skolēni nostiprina savas prasmes plānot un realizēt, atbildību par uzticēto vai solīto, 
kā arī uzrunāt un aizraut ar savu ideju citus. Būtiski, ka Skolēnu pašpārvaldē ir 
iespēja  realizēt savas idejas sadarbībā ar citiem skolēniem, līdz ar to tas dod spēcīgu 
impulsu arī nākotnē būt sociāli atbildīgam indivīdam. 
 
Mērķis: 
 Veicināt sociāli aktīva, atbildīga un ieinteresēta indivīda attīstību. 
Uzdevumi: 

 Veicināt skolēnu sociālo aktivitāti un atbildību par skolu; 

 Veicināt skolēnu sadarbību ar skolas administrāciju, citiem RSD skolēniem, 
institūcijām un organizācijām; 

 Dot iespēju skolēniem pašapliecināties un pašrealizēties; 

 Mācīt skolēnus plānot un organizēt savu darbību; 

 Veidot izpratni par internetu kā masu mēdiju-palīgu savu ideju realizēšanā; 

 Iesaistīt skolēnus organizēt un piedalīties labdarības un citos skolas 
pasākumos; 

 Veicināt sadarbību Skolēnu pašpārvaldes dalībnieku vidū un skolā. 
 

Programmas īstenošana laiks: 
 Pulciņa programma paredzēta 2 apmācības gadiem. 
 
Mācību saturs:  
 Darbojoties Skolēnu pašpārvaldē, skolēni tiks iesaistīti gan teorētiskās, gan 
praktiskās nodarbībās. 
 
Mācību metodes: 
 Nodarbību metodes un formas: tikšanās, sanāksmes, diskusijas, prāta vētra, 
pārrunas individuāli un grupā, frontālas pārrunas, interaktīvas nodarbības, darbs ar 
interneta resursiem un dokumentiem, pasākumu organizēšana un piedalīšanās u.c. 
 
Darba organizācija: 
 Programmas īstenošanas mērķauditorija Rīgas 45. vidusskolas 5.-12.klašu 
skolēni. 

Nedēļā 2 stundas, nodarbības ilgums – 40 minūtes. 
 
 
 



Programmas saturs 
Tēmas Teorētiskās 

stundas 
Praktiskās 

stundas 
Kopā 

Skolēnu parlamenta mērķi, uzdevumi, darbības 
plāns 

2 5 7 

Informācijas aprite skolā 1 4 5 
Parlamenta sanāksmju plānošana un realizācija 2 9 11 
Skolas tradīcijas, pasākumi 2 10 12 
Labdarības akcija 1 4 5 
Lielā talka 3 5 8 
SP darbības izvērtējums 2 2 4 
Nodarbības par sadarbību 3 8 11 
Sadarbība skolēnu parlamentā 2 8 10 
Sadarbība ar Rīgas Skolēnu parlamentu 1 6 7 
KOPĀ   80 
 
 
Nodarbību tematiskais plānojums: 

Laiks Tēma, apakštēmas Stundu 
skaits 

Septembris Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu organizēšana 
uz 3gadiem, dalībnieku iepazīstināšana 

2 

 1.septembris, organizēšana kā atbalsts skolas 
administrācijai 

2 

 Tradīcijas stiprināšana, Tēvu diena 1 
 Skolotāju dienas organizēšana 2 
Oktobris Skolēnu parlamenta mērķi, uzdevumi, 

dalībnieki 
1 

2017.g Parlamenta vēlēšanas uz 3gadiem  3 
 Darbības plāna izstrāde 2 
 Parlamenta sanāksmju plānošana 1 
 Parlamenta sanāksmju realizācija 1 
 Skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izvērtēšana, grozījumi (pēc nepieciešamības) 
1 

 Skolas tradīcija, skolas pagalms ziemas guļai 1 
Novembris Informācijas aprite skolā 1 
 Skolas izrotāšana LR proklamēšanas 

gadadienām  
2 

 Gada nominācijas vērtēšanas tabulu izstrādne 1 
Decembris Adventi, ziemassvētki, skolas pušķošana 4 
 Ziemassvētku egles organizēšanas (1.-4.kl.) 4 
 Skolas balles organizēšana 3 
Janvāris Informācijas par SP skolas mājas lapai 2 
 II semestra pasākumu plānošana 2 
 Ziemas sporta dienas plānošana 2 



Februāris Valentīna dienas plānošana 3 
 Skolas rotāšana Valentīna dienai 2 
 Valentīna dienas pasākumu realizēšana 2 
 Skolas parlamenta sēde / SP loma ikvienā 

kolektīvā 
3 

Marts   
 Skolas tradīciju stiprināšana, atjaunošana 1 
 Skolas parlamenta sēde 2 
Aprīlis Lielās talkas plānošana 2 
 Sporta diena 1 
 Skolas parlamenta sēde 2 
Maijs Skolēnu parlamenta izbraukuma pasākums 4 
 Skolas tradīcijas stiprināšana, Dārza svētki 4 
 SP nākotnes vīzija 2 
 SP izvērtējums 2 
 SP darbības atskaite 2 
Visu mācību gadu Sadarbība ar Rīgas Skolēnu domi, skolas 

administrāciju, skolēniem 
8 

 
Plānotie rezultāti: 

 Izveidots jauns SP dalībnieks sastāvs uz trim gadiem; 

 Noorganizēti un turpināt organizēt skolas tradicionālos pasākumus, 
labdarības pasākumi; 

 Organizēts SP darbs; 

 Skaidra informācijas organizācijas skolā; 

 Uzlabot un sniegt pilnvērtīga informācija par SP skolas mājas lapā; 

 Turpināta sadarbība ar RSD; 

 Veicināta sadarbība skolas mērogā. 
 
Nepieciešamie resursi 
Telpa sanāksmju norisei, dators ar interneta pieslēgumu, sadarbība ar skolas 
administrāciju, financiālie resursi. 

 
 

Rīgas 45.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes plānu sastādīja: 
SP Prezidente Viktorija Konona 
SP lietu koordinatore un sekretāre Kitija Grante 
D.v.izglītības jomā Inese Putniņa 
2018.gada 30.augustā.  
 
 

 


