
 
 

 

RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 
Kurzemes prospektā 158, Rīgā, LV-1029 

tālrunis 67412606, e-pasts rimvs@riga.lv 

 

 

30.08.2017.                          Nr. VSIM-17-2-rgs 

 

Metodisko grupu reglaments  
 
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

 10. panta trešās daļas 2. punktu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Rīgas Imantas vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) metodiskās grupas 

ir izveidotas, lai nodrošinātu 

1.1. kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu atbilstoši valsts 

pamatizglītības standartam, valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartam un skolas attīstības plānam; 

1.2. pedagogu sadarbību profesionālo kompetenču pilnveidē. 

2. Metodiskās grupas izveidotas tā, lai katrā no tām tiktu pārstāvētas dažādas 

mācību jomas: valodu joma, sociālā un pilsoniskā joma, kultūras izpratnes 

un pašizpausmes mākslas joma, dabaszinātņu joma, matemātikas joma, 

tehnoloģiju joma, veselības un fiziskās aktivitātes joma. 

3. Metodisko grupu darbību koordinē skolas vadība. 
(RIV 31.08.2018. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-18-1-rgs redakcijā) 

4. (Svītrots ar RIV 31.08.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.VSIM-18-1-rgs) 
5. Iesaistīšanās metodisko grupu darbībā ir obligāta visiem mācību priekšmetu 

pedagogiem un klašu audzinātājiem. 

 

II. Metodisko grupu mērķis un uzdevumi 

 

6. Metodisko grupu darbības mērķis ir ikviena pedagoga profesionālo 

kompetenču motivēta pilnveide. 

7. Metodisko grupu darbības uzdevumi: 

7.1. sekmēt valsts pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās 

izglītības standarta izpildi; 

7.2. organizēt pedagogu sadarbību, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un 

profesionālo kompetenču pilnveidi savstarpējā stundu vērošanas, 

plānošanas, analīzes procesā, kā arī  veicinātu starppriekšmetu 

saiknes un caurviju kompetenču īstenošanu mācību procesā. 
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III. Metodisko grupu struktūra un darbības organizēšana 

 

8. Izglītības iestādē darbojas šādas metodiskās grupas: 

8.1. 1.-3. klašu pedagogu metodiskā grupa; 

8.2. 4.-6. klašu pedagogu metodiskā grupa; 

8.3. 7.-9. klašu pedagogu metodiskā grupa; 

8.4. 10.-12. klašu pedagogu metodiskā grupa. 
(RIV 31.08.2018. iekšējo noteikumu Nr.VSIM-18-1-rgs redakcijā) 
9. Lai nodrošinātu metodiskā darba efektivitāti, metodiskās grupas pedagogi 

apvienojas vairākās apakšgrupās (3-4 pedagogi), kuru uzdevums ir regulāri 

sadarboties skolas darba plānā paredzētajā laikā. Skolas darba plānā 

paredzēto laiku (vienu reizi mēnesī) atļauts izmantot, veidojot arī citas 

sadarbības grupas. 

10. Metodiskās grupas darbība: 

10.1. metodiskās grupas sastāvu katra mācību gada sākumā apstiprina 

izglītības iestādes direktors; 

10.2. katrā metodiskajā grupā mācību gada sākumā, savstarpēji 

vienojoties, tiek izvirzīti pedagogi šādu pienākumu veikšanai: 

10.2.1. metodiskās grupas sanāksmju vadītājs, kura uzdevums ir 

organizēt un vadīt sanāksmes; 

10.2.2. (Svītrots ar RIV 31.08.2018. iekšējiem noteikumiem Nr.VSIM-18-1-

rgs); 

10.2.3. metodiskās grupas sanāksmju protokolists, kura uzdevums ir 

protokolēt metodiskās grupas sanāksmes, ievērojot izglītības 

iestādē noteikto paraugu un nomenklatūras prasības, un 

savlaicīgi nodot protokola oriģinālu Metodiskās padomes 

vadītājam; 

10.2.4. metodiskajai grupai pienākumu sadalē ir tiesības ievērot 

rotācijas principu; 

10.3. metodiskās grupas sanāksmes tiek plānotas atbilstoši reglamentā 

noteiktajiem uzdevumiem un notiek ne retāk kā 3 reizes mācību 

gadā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

11. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež un apstiprina pedagoģiskās 

padomes sēdē, noformējot grozījumu projektu parakstīšanai skolas 

direktoram. 

12. Atzīt par spēku zaudējušu metodisko komisiju 2016. gada 5. septembra 

reglamentu Nr. VSIM-16-3-rgs. 

 

APSPRIESTS 

Pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2017. 

Protokols Nr.  
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Direktore         I.Helviga 

 

 

 
 


