Ciklogramma oktobrim
27.10.

28.10.

29.10.

29.-30.10.

30.10.
31.10.

!
Līdz 31.10.

Visu
mēnesi

Publiskās runas konkurss Latgales novada
vidusskolēniem “Latgaliskais pasaules
krustcelēs”

Daugavpils Valsts
ģimnāzija,
I.Kondratjeva

Skolu psihologu sapulce labās prakses
popularizēšanai audzināšanas darbā.
Pieredzes apmaiņas seminārs "Psihologa
loma skolēnu pozitīvās uzvedības
veicināšanā"
Seminārs dabaszinātņu un matemātikas
skolotājiem „Karjeras vadības prasmju
attīstīšana mācību priekšmetu saturā”

Izglītības psihologu
MA

Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”
3.nodarbība
Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”’ 3.
nodarbība
Latvijas skolotāju 3.kausa izcīņas turnīrs
volejbolā 3+3

LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova

Skolotāju dienai veltīto pasākumu cikla “Ir
labi kopā būt – ikdienā un svētkos”
meistarklašu vadītāju tikšanās
Latviešu valodas un literatūras skolotāju
MK vadītāju sanāksme „2015./2016.m.g.
Valsts pārbaudes darbu latviešu valodā un
literatūrā analīze, problēmas, iespējamie
risinājumi”
Supervīzija "Grūtības psihologa darbā
mūsdienu izglītības sistēmā. Eksistenciālā
pieeja bērnu, vecāku un skolotāju
konsultēšanā" (supervizore – Olga
Petkeviča)
Daugavpils 3.vidusskolas vizuālās mākslas
skolotājas Daigas Vasiļjevas plakātu izstāde
"Sports"
Starptautiskais skolu bibliotēku mēnesis

DPIP

Daugavpils Universitātes koncertzālē
(Vienības ielā 13, 4.stāvā), plkst.15.00

I.Bohāne

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30

Izglītības psihologu
MA

Mihoelsa ielā 47, no plkst. 9.00 līdz plkst.
12.30.
Tikai ar pieteikumiem!

LCB

Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā,
plkst.16.00

VIAA sadarbībā ar
DPIP

LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs
M.Sergejevs

Daugavpils Valsts ģimnāzijā, plkst.10.00.
Skat.kārtību!
http://www.izglitiba.daugavpils
.lv/Media/Default/file/=2012/
Olimpiades/160907_4_Latg_Publ_
runas_konk_ kart.pdf
Daugavpils Vienības pamatskolā,
111.kab., no plkst.10.00. līdz plkst.13.00

Daugavpils Centra vidusskolā, aktu zālē,
plkst.9.00.
Aicināti 1-2 pedagogi no skolas,
pieteikties līdz 05.10. elektroniski
azalena2@inbox.lv
Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības
iestādē, plkst. 18.00.
Grupa nokomplektēta!
Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības
iestādē, plkst. 9.00.
Grupa nokomplektēta!
Koknesē, Parka ielā 27, plkst.10.00

Pasākumi pilsētas skolās

Ciklogramma novembrim
Datums
01.11.

02.11.

Pasākums
Informatīvais seminārs pilsētas skolu vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
vadītājiem un mājturības un tehnoloģiju
skolotājiem
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
„Ģeometrijas uzdevumi ar pierādījumiem”
12.klašu skolēniem
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietnieku sanāksme

Kas organizē
J.Veļičko

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā "Jaunība", 10.kab.,
plkst. 16.00

DU sadarbībā ar
DPIP

Daugavpils Universitāte (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.17.00
DPIP, 9.kab., plkst.10.00

Seminārs 1.klašu skolēnu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās”

DPIP, Pirmsskolas
izglītības iestāžu
vadītāju vietnieku
padome
DPIP, S.Mickeviča,
L.Vingre

Atklātais pasākums Dzimtās valodas un
mākslas jomas (latviešu valodas, literatūras,
vizuālās mākslas, mūzikas) skolotāju MK "Ar
lepnumu par savu pilsētu" (par godu valsts
svētkiem)

Daugavpils
12.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK

Metodiskais seminārs krievu valodas un
literatūras skolotājiem „Jaunās tehnoloģijas
krievu valodas un literatūras stundās”

Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
skolotāja
T.Petroviča, izglītības
metodiķe M.Žilinska
PPMK vadītāja

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Pirmsskolas izglītības iestāžu arodkomiteju
AO priekšsēdētāja
priekšsēdētāju sanāksme
S.Orlova
Skolu arodkomiteju priekšsēdētāju sanāksme AO priekšsēdētāja
S.Orlova
Vācu valodas skolotāju MA sanāksme
M.Baklāne
“Aktualitātes vācu valodas skolotāju darbā”

02.-03.11.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde šaha
spēlē (1.-9.klases)

02.11.05.12.

Zīmējumu konkurss 1.-4.klašu skolēniem
“Daugavpils lepnums 2016”

03.11.

Matemātikas un dabaszinātņu priekšmetu
skolotāju mācīšanās grupas „Medijpratība un
digitālās kompetences” 1.nodarbība
Direktoru vietnieku audzināšanas darba
jomā seminārs

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils pilsētas
šaha kluba treneris
S.Krivihs
I.Lukaševiča,
S.Gabrāne

DPIP
A.Jurģīte

Daugavpils logopēdiskajā
internātpamatskolā-attīstības
centrā, plkst.17.00
Daugavpils 12.vidusskolā,
plkst.14.00.
Aicināti 1-2 skolotāji un 2 skolēni
(10.-11.klašu), kas darbosies
komandās)!
Pieteikties līdz 28.10. elektroniski
ilona.bohane@inbox.lv
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst.15.30

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab., plkst.13.30
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
314.kab., plkst.15.30.
Tiek aicināti visi vācu valodas
skolotāji!
Daugavpils pilsētas šaha un
dambretes klubā (Raiņa ielā 69),
plkst.15.00

Skatīties kārtību:
http://izglitiba.daugavpils.lv
/konkursi)
Daugavpils Centra vidusskolā,
kab.307., plkst.15.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā „Jaunība”, 10.kab.,
plkst.15.00

Latgales reģiona debašu turnīrs 10.-12.klašu
skolēniem “Latvijā sabiedrība ir pilsoniski
aktīva”

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Murāne

A kursi debašu treneriem latviešu valodā
(1.daļa no 12 h kursiem)

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Ziemassvētku akcijas "Ziemassvētku ieskaņas"
skiču skate vizuālās mākslas skolotājiem

Daugavpils Dizaina
un mākslas
vidusskola “Saules
skola”, vizuālās
mākslas skolotāju
MA, D.Vasiļjeva
Daugavpils
17.vidusskolas
sākumskolas
skolotāji
LSSF, izglītības
metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs
M.Sergejevs
DPIP
L.Smikova, J.Veļičko

Konkurss 3.klašu skolēniem “Ciemos pie
Zinīša”

04.11.

Latvijas skolu volejbola sacensības (nelicenz.
spēlētājiem): grupa (4z + 2m laukumā), grupa
(4m + 2z laukumā) (1998. – 2001.g.dz.)

Izglītības iestāžu direktoru seminārs
Daugavpils pilsētas konkursa “Dižpuika”
fināls (2005.-2006.g. dz. zēniem)

05.11.
06.11.
07.11.

08.11.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.14.30
http://www.debasucentrs.lv/copyof-aktuali
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.14.30.
Pieteikšanās http://ejuz.lv/a0m
Daugavpils Dizaina un mākslas
vidusskolā “Saules skola”, Saules
ielā 6/8 (jaunajā izstāžu telpā),
plkst.16.00

Daugavpils 17.vidusskolā,
plkst.14.00.
Pieteikšanās līdz 31.10.
alinaz2003@inbox.lv, t.29391073
Kokneses sporta hallē (Parka ielā
27), plkst.10.00

DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, aktu zālē,
plkst. 15.00
No plkst.9.00 līdz plkst. 15.00

Rīgas 74.vidusskolas skolotāju vizīte
Daugavpils 3.vidusskolā un Daugavpils
9.vidusskolā

DPIP sadarbībā ar
Daugavpils
3.vidusskolu un
Daugavpils
9.vidusskolu

Pedagoģisko darbnīcu cikls krievu (dzimtās
un svešvalodas) un franču valodas
skolotājiem. Darbs ar talantīgajiem skolēniem
un ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.
3.nodarbība
Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu paaugstināšana
mazākumtautību skolu 9.klasēs”

L.Vingre, M.Žilinska

DPIP, 23.a kab., no plkst.15.45 līdz
plkst. 17.00.
Piedalīšanās brīvprātīga!

I.Bohāne,
N.Mihailova
(Daugavpils
10.vidusskolas
skolotāja),
T.Lavrecka
(Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
skolotāja)
DPIP

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30.
Pieteikties līdz 03.11. elektroniski:
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi

DU sadarbībā ar
DPIP
Daugavpils pilsētas
9.speciālā izglītības

Daugavpils Universitāte (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.16.00
Daugavpils pilsētas 9.speciālajā
izglītības iestādē, plkst.9.00.

Pieredzes apmaiņas seminārs „Multimediju
tehnoloģijas” informātikas skolotājiem
DU Jauno matemātiķu skola 5.-6.klašu
skolēniem
Starptautisks seminārs pirmsskolas izglītības
iestāžu administrācijai un sākumskolas

DPIP, 9.kab., plkst.15.30

09.11.

09.-17.11.
10.11.

pedagogiem „Digitālo rīku iespējas izglītības
iestādē”
Darba grupa balsta konspektu veidošanai
dabaszinībās 4.klasei
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

iestāde

Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos!

DPIP, S.Mickeviča

DPIP, 19.kab., plkst. 15.30

PPMK vadītāja

Fizikas skolotāju MK vadītāju seminārs
Izglītības iestāžu direktoru vietnieku
izglītības jomā seminārs
Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensības
Latgales reģiona skolu, ārpusskolas iestāžu,
jaunsargu, kā arī brīvi sastādītām komandām

DPIP, MA
DPIP

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
DPIP, 9.kab.,plkst.15.30
DPIP, 9.kab., plkst.14.00

Konkurss “Ceļā uz pilsonību” Daugavpils
pilsētas pamatskolu skolēniem

L.Smikova, J.Veļičko

Latgales novada izglītojošā semināra „Jauno
līderu aktivitātes” 1.nodarbība “Skolēnu
pašpārvaldes darbības saturs, metodes,
formas”
Skolu bibliotekāru seminārs
Skolēnu pētniecisko darbu lasījumi
"Daugavpils – Latgale – Latvija: 2016"

T.Smirnova

Darba grupas 1.sanāksme sākumskolas
latviešu valodas skolotājiem balsta
konspektu izveidei latviešu valodas
kvalitatīvai apguvei 3.klasē mazākumtautību
skolās (ar gramatikas jautājumu iekļaušanu)
Pilsoniskuma nedēļa skolās

I.Bohāne sadarbībā
ar I.Lukaševiču un
sākumskolas
skolotājiem

Matemātikas skolotāju MK vadītāju seminārs
„Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze”
Lāčplēša dienai veltīts konkurss „Superzēns”
Daugavpils 16.vidusskolas 2.klašu zēniem
Konkursa kulturoloģijā vidusskolēniem
„Kultūras kanons” I kārta

DPIP, MA

Ģimnāzijas saimes sadziedāšanās

11.11.

Angļu valodas konkurss “American Day
Competition“ 11.klašu skolēniem (skolēnu
lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un
publiskās runas prasmes attīstība)
Lāčplēša diena
informatīvais seminārs un konsultācijas
“Education USA (Izglītības iespējas ASV)”
angļu valodas skolotājiem un skolēniem
Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) posma

J.Gaidelis,
Ļ.Pavļukova

DPIP
Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Skolas

Ļ.Pavļukova
LR Kultūras
ministrija, VISC,
S.Gabrāne
Daugavpils Valsts
ģimnāzija, O.Petaško
ASV informācijas
centrs, Daugavpils
Centra vidusskola,
DPIP
ASV informācijas
centrs, Daugavpils,
DPIP
LVA, sadarbībā ar

Bērnu klubā „Sudraba avoti,
plkst.14.00.
Reģistrācija līdz plkst. 13.40 bērnu
klubā „Sudraba avoti” (Stāvā iela
23)
Daugavpils Novadpētniecības un
mākslas muzejā, plkst.15.00.
Pieteikties līdz 02.11., L.Smikova,
t.26525360, J.Veļičko, t.26851961
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā „Jaunība”, 7.kab.,
plkst.16.30
DPIP bibliotēkā, plkst. 14.30
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.13.30.
Pieteikšanās līdz 04.11.
klausītājiem (http://ej.uz/hbjp),
referentiem (http://ej.uz/fjgz)
Daugavpils Vienības pamatskolā,
219.kab., plkst. 15.00

Pasākumu plānu sūtīt līdz 09.11.
signita.g@inbox.lv
DPIP, 9.kab.,plkst.15.30
Daugavpils 16.vidusskolā, plkst.
12.30
Rēzeknē.
Piedalās uzaicinātie!
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
pagalmā, plkst. 16.30
Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē, plkst. 15.00.
Pieteikšanās līdz 08.11. elektroniski
natalie24@inbox.lv
LCB zālē, 3.stāvā, plkst.15.00

DPIP, 9.kab., no plkst.14.30 līdz

12.11.

13.11.
14.11.

15.11.

latviešu valodas un literatūras skolotāju
tālākizglītības kursi „Skolēnu sasniegumu
vērtēšana latviešu valodas un literatūras
stundās” (12 h; lektore VISC Vispārējās
izglītības pārbaudījumu nodaļas Vecākā
referente I.Zdanovska)

I.Bohāni

Sākumskolas un pamatskolas (LAT2) posma
latviešu valodas un literatūras skolotāju
tālākizglītības kursi „Skolēnu sasniegumu
vērtēšana latviešu valodas un literatūras
stundās” (12 h; lektore VISC Vispārējās
izglītības pārbaudījumu nodaļas Vecākā
referente I.Zdanovska)
LU Jauno fiziķu skola, 3.nodarbība
„Elektronika”

LVA, sadarbībā ar
I.Bohāni

Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
dambretes spēlē (1998.-2000.g.dz., 2001.2003.g.dz.,2004.-2006.g.dz., 2007.g.dz.un
jaunāki)
Konference “Starptautiskā sadarbība –
inovācijām izglītībā”

Rēzeknes novada
pašvaldības BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Supervīzija "Grūtības psihologa darbā
mūsdienu izglītības sistēmā. Eksistenciālā
pieeja bērnu, vecāku un skolotāju
konsultēšanā" (supervizore – Olga Petkeviča)
Supervīzija „Individuālā konsultēšana.
Personības traucējumi. Psihodinamiskā
izpratne” (supervizore – Jeļena Kaļiņina
Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Latviešu valodas
eksāmena rezultātu paaugstināšana
12.klasēs”

Izglītības psihologu
MA

Apmācību seminārs sākumskolas skolotājiem
bez pieredzes darbā ar portālu “uzdevumi.lv”
DU Jauno matemātiķu skolas nodarbība
„Ģeometrijas uzdevumi ar pierādījumiem”
12.klašu skolēniem

LU

Izglītības psihologu
MA
I.Bohāne,
L.Znotiņa
(Daugavpils
12.vidusskolas
skolotāja),
T.Lavrecka
(Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja
skolotāja) un
S.Lukaševiča
(Daugavpils
15.vidusskola)
I.Lukaševiča,
J.Azareviča
DU sadarbībā ar
DPIP

plkst.19.30.
Pieteikties elektroniski līdz 03.11:
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi,
tālruni, e- pastu un personas kodu.
Vietu skaits ierobežots!
P.S. Pēc apstiprinājuma par dalību
kursos, nedēļu pirms kursiem
I.Zdanovskai (inaara55@inbox.lv)
jāiesūta 3 savus veidotos pārbaudes
darbus (1 - ievadvērtēšanā, 1kārtējā vērtēšanā, 1- nobeiguma
vērtēšanā)
DPIP, 9.kab., no plkst.9.00 līdz
plkst.15.00.
Pieteikties elektroniski līdz 03.11:
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi,
tālruni, e- pastu un personas kodu.
Vietu skaits ierobežots!
Rīgā

Rēzeknes novada Silmalas pagasta
Ružinā, Tiskādu vidusskolā,
plkst.9.30
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.13.30.
Pieteikšanās līdz 09.11.
http://ej.uz/5sb1
Mihoelsa ielā 47, no plkst. 9.00 līdz
plkst. 12.30.
Tikai ar pieteikumiem!
Daugavpils 17.vidusskolā,
plkst.15.00.
Tikai ar pieteikumiem!
DPIP, 9.kab., plkst. 15.30.
Pieteikties līdz 10.11. elektroniski:
ilona.bohane@inbox.lv, norādot:
Vārdu, Uzvārdu, Izglītības iestādi

Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst. 15.30
Daugavpils Universitāte (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.17.00

16.11.

16.-20.11.

17.11.
18.11.

19.11.
20.11.
21.11.

Angļu valodas pilsētas olimpiāde 11.12.klašu skolēniem (valodas lietojuma,
lasīšanas un rakstīšanas prasmes pārbaude)

DPIP,
J.Raiņa Daugavpils
6.vidusskola

Viktorīna latviešu valodā mazākumtautību
skolu 11.klašu skolēniem „Latvijas simtgadi
gaidot...”

Daugavpils Centra
vidusskolas latviešu
valodas un
literatūras skolotāju
MK
DPIP, S.Mickeviča

BI koordinatoru MA sanāksme „Balsta
konspektu rakstīšanas kvalitāte”
Sākumskolas skolotāju MK vadītāju
sanāksme
Seminārs sociālajiem pedagogiem
“Sociālā pedagoga loma projektā „Atbalsts
pozitīvai uzvedībai””
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

M.Lazdāne,
N.Zabarovska
PPMK vadītāja

Spēle „Latvija manā sirdī” pilsētas skolu
4.klašu skolēniem

DPSP, T.Smirnova

Daugavpils 9.vidusskolas skolēnu darbu
izstāde "Ziedi skolai un Latvijai"

Daugavpils
9.vidusskolas
skolotāja A.Mekša

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena
Latvijas Valsts himnas dziedāšana

Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
volejbolā (1998.-2000.g.dz.)

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"
Konkurss 7.klašu skolēniem latviešu valodā
„Aiz trejdevīta kalna” (veltīts A.Brigaderei)

22.11.

I.Lukaševiča

Komisijas likumpārkāpumu profilakses
darbam ar bērniem sēde
DU Jauno matemātiķu skola 7.-9.klašu
skolēniem

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst. 9.50.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.
9.20.
Pieteikšanās līdz 07.11.
Daugavpils Centra vidusskolas aktu
zālē, no plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
Skatīties kārtību!

DPIP, 9.kab., plkst. 15.30
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst. 15.00
18.Novembra ielā 47, plkst.13.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā „Jaunība”, aktu zālē,
plkst.13.00
T/C "SOLO"

J.Vucēna

Vienības laukumā, plkst. 21.00.
Pulcēšanās plkst.20.45

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils pilsētas
BJSS, Daugavpils
Centra vidusskolas
sporta skolotājs
M.Sergejevs
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas BJSS (Kandavas
ielā 17a), plkst.10.00

Daugavpils
16.vidusskolas
latviešu valodas un
literatūras skolotāju
MK
M.Lazdāne
DU sadarbībā ar
DPIP

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882
Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē,
no plkst.15.00 līdz plkst.16.30.
Skatīties kārtību!

DPIP, Iekļaujošas izglītības atbalsta
centrā, plkst. 15.00
Daugavpils Universitāte (Parādes
ielā 1), 304.aud., plkst.16.00

Informatīvā sanāksme vēstures un sociālo
zinību skolotājiem
A kursi (8 h) “Efektīva atbalsta sistēmas
izveide skolā metodiskajā darbā”
direktoriem, vietniekiem, metodiķiem
(lektors R.Ozols)
Darba grupa balsta konspektu veidošanai
dabaszinībās 4.klasei
Rēzeknes sākumskolas skolotāju viesošanās
Daugavpilī

S.Gabrāne

22.-25.11.

Daugavpils pilsētas skolēnu spartakiāde
volejbolā (2003.-2004.g.dz.)

23.11.

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

Izglītības metodiķis
A.Kazakevičs,
Daugavpils Centra
vidusskolas sporta
skolotājs S.Forsjuks
PPMK vadītāja

24.11.

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

DPIP, S.Mickeviča
I.Lukaševiša

Daugavpils pilsētas konkurss “Mūsu
personības un slavenības” 8. – 9.klašu
skolēniem
Latgales novada izglītojošā semināra „Jauno
līderu aktivitātes” 2.nodarbība “Pasākuma
organizēšana un plāna veidošana”
A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

L.Smikova

Vācu valodas 47.valsts olimpiādes
10.-12.klasēm 2.(pilsētas) posms

VISC, M.Baklāne

Vācu valodas 47.valsts olimpiādes (pilsētas
posms) darbu vērtēšana

M.Baklāne

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas
īsteno mazākumtautību izglītības
programmu) 33.olimpiāde 7.-8.klašu
skolēniem (3.posms (valsts posms – I kārta))
Atklātā mācību diskusija 10.-12.klašu
skolēniem krievu valodā

VISC, I.Bohāne,
skolotāji

Matemātiskā spēle „Cik? Par cik? Cik reižu?”
7.klašu skolēniem
Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem
„Lokālpatriotisma veidošana pirmsskolā”

T.Smirnova

Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Krievu vidusskolasliceja krievu valodas
skolotāju MK,
M.Žilinska
Daugavpils
9.vidusskola
sadarbībā ar DPIP
DPIP, Daugavpils
pilsētas
24.pirmsskolas

DPIP, 9.kab., plkst.15.30.
Aicināts 1 skolotājs no iestādes!
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 15.11.
http://ej.uz/mpgr
DPIP, 9.kab., plkst. 15.30
Atklātās stundas Daugavpils
Saskaņas pamatskolā un Daugavpils
3.vidusskolā
Daugavpils Centra vidusskolas
sporta zālē, plkst.15.00

Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, aktu zālē,
plkst. 15.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā „Jaunība”, 7.kab.,
plkst.16.30
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.10.00.
Pieteikumus par olimpiādes
dalībniekiem sūtīt līdz 15.11.
maijabaklane@inbox.lv
Daugavpils Vienības pamatskolā,
plkst.15.30.
Tiek aicināts 1 skolotājs no
dalībskolas!
Rīgas 15.vidusskolā (Visvalža ielā 9,
Rīgā).
Olimpiādes dalībnieki un norises
laiks tiks paziņots papildus!
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā,
plkst. 15.00.
Mājas uzdevuma nav.
Piedalīšanās brīvprātīga!
Daugavpils 9.vidusskolas aktu zālē,
plkst.15.00
Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst.9.15

Pirmsskolas izglītības iestāžu medicīnas
māsu seminārs

Seminārs J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas
skolotājiem „Kā panākt, lai balsta konspektos
nebūtu kļūdu”
Pilsētas krievu literatūras konkurss spēle
“Kas? Kur? Kad?” 10.-11.klašu skolēniem.
Tēma: “Dzeja”

25.11.

26.11.

27.11.
28.11.

izglītības iestāde
DPIP veselības
veicināšanas
koordinētājs
R. Bespjatijs
DPIP, S.Mickeviča

DU, M.Žilinska

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme
A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

DPIP

Valsts olimpiāde bioloģijā, 2.kārta

VISC, DPIP

A kursi (8 h) “Tikumiskās audzināšanas
īstenošana 1.-9.klasēs” (Lektore Ē.Lanka
(LPMC)) http://lpmc.lv/macibas.html

Daugavpils Valsts
ģimnāzija, R.Malnace

Seminārs "Individuālās pieejas īstenošana
izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem" (A programma, 12 h)

DPIP, Izglītības
psihologu MA

Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”.
1.nodarbība
Latgales atklātā olimpiāde ģeogrāfijā

LVA, S.Mickeviča,
K.Ivancova

Seminārs "Individuālās pieejas īstenošana
izglītības procesā izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem" (A programma, 12 h)

DPIP, Izglītības
psihologu MA

Kursi pirmsskolas skolotājiem „Bilingvāls
pedagoģiskais process pirmskolā”’.
1.nodarbība

LVA
S.Mickeviča,
K.Ivancova

Latgales reģiona skolēnu finālsacensības
volejbolā (2001.-2002.g.dz.)

Viļakas novada BJSS,
izglītības metodiķis
A.Kazakevičs
Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides

Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

LJĢS, S.Gabrāne

DPIP, 9.kab., plkst.15.00

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā,
plkst.8.00
Daugavpils Universitātē (Vienības
ielā 13), plkst.15.45.
Pieteikties līdz 14.11.
elektroniski galina.vasilkova@du.lv
Piedalīšanās brīvprātīga!
DPIP, 9.kab., plkst.10.00
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882
Daugavpils Valsts ģimnāzijā,
Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils
Centra vidusskolā
Daugavpils Valsts ģimnāzijas aktu
zālē, plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 10.11.
http://ejuz.lv/a09
Daugavpils 9.vidusskolā,
no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Tikai ar pieteikumiem!
Pieteikšanās līdz 10.11.
nastja_petrovska@inbox.lv
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 18.00.
Grupa nokomplektēta!
Rēzeknē.
Pieteikties līdz 17.11.
signita.g@inbox.lv (vietu skaits – 19)
Daugavpils 9.vidusskolā, no plkst.
9.30 līdz plkst.15.30.
Tikai ar pieteikumiem!
Pieteikšanās līdz 10.11.
nastja_petrovska@inbox.lv
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas
izglītības iestādē, plkst. 9.00.
Grupa nokomplektēta!
Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
zālē, Viļakā (Pils ielā 14), plkst.10.00
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!

estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

29.11.

30.11.

Krievu valodas (svešvalodas un dzimtās)
skolotāju MK vadītāju sanāksme
Seminārs “Darba lapas izziņas līmeņu
diferenciācijai bioloģijas stundās”

M.Žilinska

Seminārs “IKT krievu valodas apguvē”

Daugavpils Valsts
ģimnāzija,
V.Prokofjeva

Seminārs 1.klašu skolēnu vecākiem „Kā
palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās”
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas sēde

DPIP, S.Mickeviča,
L.Vingre
PPMK vadītāja

Konkurss “Ceļojums pa Latgali” Daugavpils
pilsētas vidusskolēniem

L.Smikova

Floristikas seminārs “Egles alternatīva”
pilsētas skolotājiem un floristikas pulciņu
vadītājiem

O.Sverčkauska

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 h)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Daugavpils Valsts
ģimnāzija,
V.Dudeničs

Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882
DPIP, 9.kab., plkst.15.30
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, no
plkst.16.00 līdz plkst. 18.00.
Pieteikšanās līdz 10.10.
http://ej.uz/er5d
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, no
plkst.16.00 līdz plkst. 18.00.
Pieteikšanās līdz 10.10.
http://ej.uz/er5d
Daugavpils 16.vidusskolā,
plkst.17.00
Saules ielā 7, no plkst. 8.00 līdz
12.00, no plkst. 13.00 līdz plkst.
17.00.
T. 65420332
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, 10.kab.,
plkst. 15.30
Daugavpils pilsētas Bērnu un
jauniešu centrā “Jaunība”, 5.kab.,
plkst.16.00.
Pieteikties līdz 23.11.
olgasverckauska@inbox.lv,
t.65437370
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882

Ciklogramma decembrim
Datums
01.12.

Pasākums
Konkurss spēle 7.klašu skolēniem krievu
valodā un literatūrā “Literārā Daugavpils”

Kas organizē
Daugavpils Centra
vidusskolas krievu
valodas skolotāju MK
sadarbībā ar MA
vadītāju M.Žilinsku

01.-09.12.

Pilsētas piloteksāmens latviešu valodā
9.klasēs (izglītības iestādēm, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu)

I.Bohāne, skolas

02.12.

A līmeņa pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides programma (24 st.)
pirmsskolas pedagogiem, sociālajiem
pedagogiem, psihologiem "Dabas vides
estētikas izglītojošās un attīstošās iespējas"

Daugavpils pilsētas
26.pirmsskolas
izglītības iestāde

Vieta, laiks, piezīmes
Daugavpils Centra vidusskolā,
plkst.14.30.
Pieteikumus sūtīt elektroniski līdz
24.11. Svetsk@inbox.llv
No skolas aicināta 6 skolēnu
komanda!
Piedalīšanās brīvprātīga!
01.-02.12. – rakstu daļa;
01.-09.12. – mutiskā daļa.
Darbi uz skolu e-pastiem tiks
nosūtīti līdz 29.11.!
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas
izglītības iestādē (Šaurā iela 20), no
plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.
Vietu skaits ierobežots!
Pieteikšanās līdz 11.11. elektroniski
daug26pii@inbox.lv; t.65441882

03.12.

04.12.

R.Blaumaņa literārās prēmijas 12.konkursa
laureātu apbalvošana

R.Blaumaņa
Plašāka informācija un laureātu
memoriālmuzejs
saraksts: www.braki.lv pēc 19.11.
„Braki”, Ērgļu novada
pašvaldība, biedrība
„R.Blaumaņa
kultūrvēsturiskais
mantojums”,
I.Bohāne, skolotāji

