
Apstiprinu 

Vadītāja______________A. Dubovska 

Daugavpils pilsētas 

 11. pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābelīte” 

 mēneša plāns 

 2019. gada decembrim 
Datums Laiks                    Pasākumi Atbildīgie 

Pedagoģiem 

03.12. – 

08.12. 

 

 

Izstādes noformējums 

„ Ziemassvētku brīnums”, 
Piedalīšanās pilsētas DPIP izstādē  

„Ziemassvētki” 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

pirmsskolas izgl.skolotājas 

 

 

 

 

09.12. -

20.12.  

 

Grupu izstāžu noformējums  

„Jaungada rotājumi” 

1.12. – 

28.12. 

  

Iestādes laukumiņu noformējums 

“Ziemassvētku rotājumi” 

/skolotāju un audzēkņu vecāku  

 radošie darbi no otrreizēja materiāla/   

03.12. 

 

4.P.I.I., 

9.15 

Seminārs pirmsskolas 

izglītības skolotājiem/ 

vadītāju vietniekiem 

"Kompetenču pieejas 

īstenošana no dažādiem 

skatu punktiem" 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

3.grupas  

pirmsskolas skolotāja  

L. Atrahimoviča 

 

04.12. 13.10 

Videokonference projekta  

 ES Erasmus + KA2 projekta ES Erasmus + KA 2  

"Mācību procesa pētīšana dabas programmu ietvaros" 

ietvaros 

vad. vietniece 

N. Kozireva 

 

05.12. 13.00 

Konsultācija 11.P.I.I. kolektīvam 

“Onkoloģija”  

vad. vietniece 

N. Kozireva sadarbībā ar 

doktori Vaivodi 

12.12. 

 

14.00 

 

Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu ERASMUS+ 

projektos paveiktas,  labās prakses piemēri un seminārs  

"Aktualitātes 

Erasmus+ projektos. Labā prakse Erasmus+ 

projektos Daugavpilī un 

Daugavpils novadā" 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva,  

pirmssk. izgl. skolotāja 

 L. Atrahimoviča 

 

 

 

10.12. 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

Ped. sēde 

1. “2019.gada aktualitātes  

Latvijas pirmsskolas izglītībā” 

2.  “Izglītības sistēmas, labas prakses piemēri  

projektu Erasmus + KA 2 partnervalstīs 

 /Polija, Itālija, Spānija/” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

pirmsskolas izgl.skolotājas, 

pirmssk. muz. sk. 

I. Nurmuhametova 

/katram mobilitāšu dalībniekam 

sagatavot nelielu atskaiti par 

projekta partnervalsti/ 

 

11.12.  Videokonference projekta  vad. vietniece 



 ES Erasmus + KA2 projekta  

“Dari savu skolu pats” ietvaros 

N. Kozireva 

16.12. 

 

15.45 

 
„Adventes lasījumi bērniem” 

 

Bibliotēka „Kalkūnes pagasta 

bibliotēka”,  

5.grupa 

09.12. – 

20.12. 

 

 

 

 

 

  

Tematiskā nedēļa 

„Ziemassvētku dāvanas” 

Radošās darbnīcas ar bērniem  

“Ziemassvētku rotājumi” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

grupu pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

 

18.12. 

 

9.15 

 

Atvērto durvju diena 

“Kompetenču pieejas īstenošana sagatavošanas grupā” 

 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

5.grupas pirmsskolas 

izgl.skolotājas 

  „Jaungada svētki” 

Mūzikas sk. 

I. Nurmuhametova 

vad. vietniece 

N. Kozireva, 

grupu pirmsskolas izgl. 

skolotājas 

 

 

 

19.12. 

 

9.15 

 
grupa „Kukulīši” 

 

10.15 grupa „Ezīši” 

17.12. 16.00 
grupa „Pūcītes” 

 

19.12. 16.00 
grupa „Gudrīši” 

 

17.12. 

 

9.30 

 
grupa „Bitītes” 

 

Sagatavoja: vad.vietniece izgl.jomā N. Kozireva 


