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Pedagoģiskā un atbalsta personāla darbības izglītojamā uzvedības 

pilnveidošanai korekcijas pasākumu ietvaros sākumskolas izglītojamajiem  
 

Izglītojamie : UIRC izglītojamie, 1.- 4. klase 

 

Problēma: izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, necenzēto vārdu un žestu 

lietošana, uzvedības problēmas, konfliktsituācijas   

 

Korekcijas mērķis: uzvedības korekcija, klases mikroklimata un savstarpēju attiecību 

uzlabošana 

 

Izglītojamie tiek rosināti uzvesties kārtīgāk, pret saviem pienākumiem izturēties 

atbildīgāk 

 

Speciālists Darbības Laiks Metodes  
Priekšmetu pedagogi  

 Pedagogi , kuri pasniedz 

mācību stundas 1.-4. 

klasē  

Pedagoģiskā novērošana mācību stundās: 

motivācija, attieksme, sadarbība 

Mācību stundās, 

regulāri 

Novērošana  

Informācijas apmaiņa 

Atbalsts 

Individuālās 

konsultācijas 

Motivācija 

Pārrunas 

Kontrole  

Informācijas apmaiņa ar internāta skolotājiem, 

atbalsta personālu 
Pēc mācību procesa 

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana mācību stundu laikā un ārpus tām 

veicināšana  

Mācību stundās, 

regulāri 

“ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMA LAIKS” 

Pedagogu novērtējumi un  zīmogu 

ielikšana.  

Izglītojamajiem jāievēro 4 punkti: 
1. Būt draudzīgiem 

2. Nestaigāt pa klasi stundas laikā  

3. Nesarunāties stundas laikā, 

neapsaukāties  

4. Sakārtota darba vide 

Regulāri 

Mācību stundās  

Vakara mācību 

sagatavošanās laikā 

 Internāta pedagogi  

1.- 4. klašu internāta 

pedagogi  

Pedagoģiskā novērošana mājas darbu 

sagatavošanas laikā, internātā, grupas 

nodarbībās, brīvajā laikā, audzināšanas stundās. 

Individuālais darbs (pārrunas), darbs grupā 

Regulāri 

Novērošana  

Informācijas apmaiņa 

Atbalsts 

Individuālās 

konsultācijas 

Motivācija 

Pārrunas 

Kontrole  

Audzināšanas stundas 

Darbs grupā 

Lomu spēles 

Pozitīvas dzīves 

pieredzes veidošana  

 

Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana mācību stundu laikā un ārpus tām 

veicināšana 

Regulāri pēc 

stundām  

Informācijas apmaiņa ar vecākiem Atbilstoši situācijai 

– vecāku 

ieinteresētība, 

notikumu dinamika 

Rosināt brīvā laika izmantošanu  Regulāri  

Informācijas apmaiņa ar internāta pedagogiem, 

atbalsta personālu 
Regulāri  

Atbalsta personāls  
Sociālais pedagogs   

 

Izglītojamo pedagoģiskā novērošana visa 

pedagoģiskā procesa norises laikā (IIKN 

ievērošana)  

Regulāri 

 

 

Novērošana  

Informācijas apmaiņa 

Atbalsts 

Individuālās 

konsultācijas 

Motivācija 

Pārrunas 

Kontrole  

Darbs grupā 

Lomu spēles 

Izglītojamo iesaistīšanās mācību procesā 

kontrolēšana, Izglītojamo iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošana mācību stundu laikā un 

ārpus tām veicināšana. Motivēšana.  

Regulāri 

Mācību stundas un citus pasākumus 

apmeklēšana ar mērķi izpētīt izglītojamo un 

grupas uzvedību un savstarpējas attiecības 

Atbilstoši stundu 

sarakstam un 

nodarbību grafikam  



 Mācīt izglītojamajiem analizēt savu 

klasesbiedru rīcību (spēles, diskusijas 

grupās, pozitīvo piemēru analīze) 

Regulāri  

Pozitīvas dzīves 

pieredzes veidošana  

Apņemšanos  

Uzvedības kultūras 

attīstīšana 

Korekcijas plāna 

koordinēšana  

 

Informācijas apmaiņa ar vecākiem Atbilstoši situācijai 

– vecāku 

ieinteresētība, 

notikumu dinamika 

 
 Izglītojamo apbalvošana atbilstoši plāna 

noteikumiem  

Katru dienu. Pirms 

mācību stundām 

Psihologs   

 

Informācijas apmaiņa ar priekšmetu 

pedagogiem, internāta pedagogiem, atbalsta 

personālu 

Regulāri / 

ceturtdienas  

Individuālās 

konsultācijas 

Darbs grupā 

Informācijas apmaiņa 

Psiholoģiskais atbalsts 

Pozitīvas pašapziņas 

veidošana 

Mācību stundas un citus pasākumus 

apmeklēšana ar mērķi izpētīt izglītojamo un 

grupas uzvedību un savstarpējas attiecības 

Atbilstoši stundu 

sarakstam un 

nodarbību grafikam  

 Mācītizglītojamajiem analizēt savu 

klasesbiedru rīcību (spēles, diskusijas 

grupās, pozitīvo piemēru analīze) 

Regulāri  

Uzvedības kultūras 

attīstīšana 

Korekcijas plāna 

koordinēšana  

  
 Izglītojamo apbalvošana atbilstoši plāna 

noteikumiem   

Katru dienu. Pirms 

mācību stundām 

UIRC 1.-4 klases izglītojamie  

 

Ievērot noteikumus: 

1. Būt draudzīgiem 

2. Nestaigāt pa klasi stundas laikā  

3. Nesarunāties stundas laikā, 

neapsaukāties  

4. Sakārtota darba vide 

Regulāri  

 

Rezultātu izvērtēšana 

Apbalvošanās pasākumi (individuāli) 
1 X dienā 

Zīmogu saskaitīšana  

Saldumi (konfektes, 

cepumi) 

1zīmogs =1 konfekte 

 

 

 

 

Sociālais pedagogs  ............................... 
Izglītības psihologs ……………………… 

 


