Pielikums 6.2.1

Salaspils 1.vidusskola

Salaspils 1.vidusskolas pedagogu darba pašvērtējums 2009./2010. m.g. 2. semestrī
Skolotāja vārds, uzvārds: ___________________________________________
1. Pamatjoma - mācību saturs. Mācību priekšmeta tematiskā plānojuma izpilde.
Priekšmets

Klase

Nenotikušo stundu skaits II semestrī
(e-klasē redzams novadīto stundu skaits)

Tematiskā plānojuma izpilde

Iemesli

2. Pamatjoma – mācīšana un mācīšanās. Lūdzu izvērtēt savu kā priekšmeta skolotāja pienākumu veikšanas efektivitāti šajā mācību gadā
Pārbaudes darbu grafika saskaņošana
Vērtēšanas kārtības ievērošana (vērtējumu
blīvums, ballu skala u.c.)
Projektu dienas – viedoklis un paveiktais
Skolēnu sekmes, uzvedība jūsu stundās
Mācību stundu norises daudzveidošana
Mācību priekšmetu nedēļas organizēšana
Pārbaudes darbu kvalitāte
Skolotāja darba mapes saturs
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Dienasgrāmatu efektivitāte jūsu stundās
Sadarbība ar vecākiem
.

3. Pamatjoma – skolēnu sasniegumi. Lūdzu izvērtēt savu kā priekšmeta skolotāja pienākumu veikšanas efektivitāti šajā mācību gadā
Skolēnu sasniegumu dinamikas uzskaite 5.
un 6. klasēs
Panākumi olimpiādēs, sacensībās un
konkursos
Skolēnu sasniegumu prezentēšana (izstādes
u.c.)
Dalība projektos

4. Pamatjoma – resursi. Lūdzu izvērtēt jūsu kā klases audzinātāja pienākumu veikšanas efektivitāti šajā mācību gadā.
Pienākums

Izdevās (konkrēti)

Jāuzlabo (konkrēti)

Audzināšanas darbības satura un
tematiskais plānojums
Klases izpētes materiālu apkopošana un
izvērtēšana (tēmas)
Kavējumi
Skolēnu un vecāku informēšana par
sekmēm
Sadarbība ar skolēna ģimeni (sapulces,
individuālās sarunas…)
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Pienākums

Izdevās (konkrēti)

Jāuzlabo (konkrēti)

Klases dalība skolas organizētajos
pasākumos
Klases pasākumi ārpus skolas (ekskursijas,
vakari, projekti …)
Skolas iekšējās kārtības noteikumu
ievērošana (dežūras, pārkāpumi…)
Audzināšanas darbības materiālu
apkopošana klases audzinātāja darba mapē)

5. Pamatjoma: Atbalsts skolēniem Izvērtējiet mācīšanās procesā sniegto atbalstu
Darbs ar talantīgiem bērniem

Darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās

6. Metodiskais darbs. Šajā gadā padarītais metodiskais darbs; ieguldījums skolēnu sekmju uzlabošanā (pārbaudes darbi, uzskate, mācību materiāli,
pētījumi)
1.
2.
3.

7. Skolas darba organizācija
Pozitīvais skolas darbā

Ieteikumi/ piezīmes/ komentāri
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skolas vārda popularizēšanā
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8. Skolotāja darba organizācija un plānošana (runājot tieši par savu skolotāja darbu). Galvenās problēmas manas - skolotāja darbības
uzlabošanai
1.
2.
3.

Datums:
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