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Apstiprināts 

Rīkojums Nr.09.2811/1.8/22/2 
2022.gada 25.janvārī 

 
Valmieras Valsts ģimnāzijas  

metodiskā darba reglaments 
 

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 
10.panta trešās daļas 2.punktu,  

Valmieras Valsts ģimnāzijas Nolikumu 

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Valmieras Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) metodiskā darba reglaments 

nosaka vienotu pieeju Ģimnāzijas metodiskā darba organizēšanā. 

 
II. Metodiskā darba mērķis un uzdevumi 

 
2. Metodiskais darbs ietver sistemātisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek 

īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas 

darbības. 

3. Metodiskajā darbā piedalās visi mācību priekšmetu pedagogi un citi skolas 

pedagoģiskie darbinieki. 

4. Metodiskā darba uzdevumi: 

4.1. veidot pedagogu izpratni par izglītību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, 

dokumentiem un vadlīnijām; 

4.2. ieviest reālās dzīves situācijām tuvināta mācību satura un vērtībizglītības darba 

formas, mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas metodes un līdzekļus; 

4.3. atbalstīt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, sadarbojoties 

ar citām Valsts ģimnāzijām, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības 

inovāciju centru, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas 

Tehniskās universitātes un Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem, Mūžizglītības 

un kultūras institūtu “Vitae” u.c.; 

4.4. apkopot pieredzi un veidot metodisko materiālu datu bāzi Ģimnāzijā; 

4.5. veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību; 

4.6. dalīties pieredzē ar citu skolu pedagogiem; 

4.7. nodrošināt Ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas, aktuālās mācību un 

metodiskās literatūras drukātā un digitālā formā pieejamību plānošanas reģiona 

izglītojamajiem un pedagogiem. 
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III. Metodiskais un tālākizglītības centrs 

 
5. Ģimnāzijā ir izveidots Valmieras Valsts ģimnāzijas metodiskais un tālākizglītības 

centrs (turpmāk – Metodiskais centrs), kurš organizē un pārrauga metodisko darbu 

Ģimnāzijā, kā arī sadarbojas ar Valmieras Izglītības pārvaldi, veicot Reģionālā 

metodiskā centra funkcijas un piedaloties pedagogu tālākizglītības veikšanā. 

6. Metodiskā centra darbu vada izglītības metodiķis. 

7. Metodiskā centra mērķis ir izglītības procesa kvalitātes paaugstināšana, pilnveidojot 

ikviena pedagoga profesionālo kompetenci. 

8. Metodiskā centra galvenie uzdevumi ir: 

8.1. koordinēt mācību jomu metodisko grupu un savstarpējās mācīšanās grupu 

darbu skolā; 

8.2. noteikt pedagogu metodiskā darba un tālākizglītības prioritāros virzienus, 

sadarbojoties ar mācību jomu metodiskajām un savstarpējās mācīšanās 

grupām; 

8.3. rosināt pedagogu radošu profesionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu; 

8.4. plānot skolotāju darbību atbilstoši skolas attīstības prioritātēm; 

8.5. sekmēt kompetencēs balstītas izglītības novitāšu apspriešanu un ieviešanu 

mācību un audzināšanas procesā; 

8.6. nodrošināt kvalitatīvu metodisko atbalstu pedagogiem. 

 
IV. Metodiskā darba organizēšana 

 

 
 
9. Metodiskā darba organizēšanu Ģimnāzijā koordinē izglītības metodiķis sadarbībā ar 

Ģimnāzijas direktoru un direktora vietniekiem. 

10. Skolā darbojas šādas mācību jomu metodiskās grupas: 

10.1. dabaszinātņu mācību jomas metodiskā grupa; 

10.2. veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas metodiskā grupa; 

10.3. matemātikas mācību jomas metodiskā grupa; 

10.4. dizaina un tehnoloģiju mācību jomas metodiskā grupa; 

10.5. informācijas tehnoloģiju mācību jomas metodiskā grupa; 
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10.6. latviešu valodas mācību jomas metodiskā grupa; 

10.7. svešvalodu mācību jomas metodiskā grupa; 

10.8. sociālās un pilsoniskās mācību jomas metodiskā grupa; 

10.9. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas metodiskā 

grupa. 

11. Mācību jomu metodisko grupu vada metodiskās grupas vadītājs, kuru ievēl mācību 

jomas pedagogi un apstiprina direktors. 

12. Papildus mācību jomu metodiskajām grupām skolā darbojas savstarpējās 

mācīšanās grupas, kuru darbība balstās uz savstarpējās uzticēšanās principu 

grupas dalībnieku starpā, tiem sadarbojoties konkrētu metodisko mērķu 

sasniegšanā. 

13. Savstarpējās mācīšanās grupas vada mācīšanās grupas vadītāji, kurus ievēl 

pedagogi un apstiprina direktors. 

14. Katrs pedagogs darbojas vismaz vienā atbilstošas mācību jomas metodiskajā grupā 

un vismaz vienā savstarpējās mācīšanās grupā. 

15. Viens pedagogs drīkst vienlaicīgi būt gan mācību jomas metodiskās grupas vadītājs, 

gan savstarpējās mācīšanās grupas vadītājs. 

16. Mācību jomu metodisko grupu un savstarpējās mācīšanās grupu vadītāju uzdevumi: 

16.1. atbalstīt sadarbību starp dažādu grupu pedagogiem mācību satura un pieejas 

plānošanā; 

16.2. apzināt problēmjautājumus un rast iespējas to risināšanai. 

17. Mācību jomu metodisko grupu un savstarpējās mācīšanās grupu funkcijas: 

17.1. sekmēt mācību priekšmetu standartu un programmu kvalitatīvu realizāciju 

Ģimnāzijā; 

17.2. izvērtēt darba efektivitāti un saturu, izvirzīt pedagogiem uzdevumus, informēt 

par nākotnes prioritātēm un mērķiem; 

17.3. popularizēt grupās darbojošos pedagogu pieredzi un darbību; 

17.4. veicināt metodisko materiālu izstrādi; 

17.5. veicināt dažāda veida pasākumu organizēšanu; 

17.6. organizēt izglītojamo zināšanu un prasmju kvalitātes pārbaudes un 

diagnosticējošo darbu sastādīšanas un rezultātu izvērtēšanu, kā arī noteikt 

konstatēto trūkumu novēršanas paņēmienus, turpmākās iespējas un 

realizāciju. 

18. Mācību jomu metodisko grupu / savstarpējās mācīšanās grupu darba formas: 

18.1. regulāras tikšanās; 

18.2. konference, sanāksme, diskusija, tematiska lekcija; 

18.3. radošā tikšanās, pieredzes apmaiņa; 

18.4. savstarpējā mācību stundu un nodarbību vērošana, izvirzot konkrētus 

vērošanas mērķus; 

18.5. darbs projektos; 

18.6. zinātniski pētnieciskie darbi, to izstrāde; 

18.7. metodisko materiālu un ieteikumu izstrāde. 

19. Mācību jomu metodisko grupu un savstarpējās mācīšanās grupu sanāksmes tiek 

organizētas ne retāk kā reizi trijos mēnešos. 

20. Mācību jomu un savstarpējās mācīšanās grupu sanāksmju laiku un izskatāmo 

jautājumu loku plāno metodiskās jomas / savstarpējās mācīšanās grupas vadītājs, 

informējot izglītības metodiķi. 
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V. Noslēguma jautājumi 

 
21. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež mācību jomu metodisko grupu / 

savstarpējās mācīšanās grupu sanāksmēs, piedaloties izglītības metodiķim un 

direktora vietniekiem, grozījumus iesniedz apstiprināšanai skolas direktoram. 

22. Reglaments stājas spēkā no pieņemšanas brīža. 

 

 

 


