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Mālpils novada vidusskolas Metodiskās komisijas reglaments 

 

Iekšējais normatīvais dokuments Nr.______ 

               

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības 

 likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu 

  

  

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Skolas metodiskā darbība vērsta administrācijas, skolotāju un atbalsta personāla 

kopīgo spēku pielietošanai pedagoģiskās meistarības paaugstināšanā. Tai jābūt kompetentai 

un konkrētai, lai atbalstītu mācību darba kvalitāti, sniegtu  pedagogiem nepieciešamo 

palīdzību, sadarbotos ar savas un citu skolu kolēģiem, piedalītos visāda veida projektos.   

1.2. Metodiskās komisijas ir koleģiālas pedagogu grupas ar padomdevēja tiesībām.   

1.3. Metodiskais darbs skolā organizēts tā, lai pedagogs orientētos mūsdienu izglītības 

jautājumos, un ir līdzeklis pedagoga personības profesionālai pilnveidei, personības 

izpausmei un savstarpējai sadarbībai.  

1.4. Metodiskās komisijas nodrošina Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu 

standartos noteikto prasību īstenošanas kvalitāti un apvieno atsevišķu izglītības jomu 

priekšmetu pedagogus.  

1.5. Skolas metodisko komisiju reglaments izveidots atbilstoši skolas nolikumam un 

nodrošina vienotu pieeju metodiskā darba organizēšanā.  

1.6. Metodiskās komisijas veidotas kā atbalsts pedagogu profesionalitātes paaugstināšanai 

un radošās darbības sekmēšanai.  
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2. Metodisko komisiju sastāvs un vadība  

2.1. Metodisko komisiju darbu koordinē direktora vietnieks izglītības jomā, nosakot 

vienotu metodiskā darba virzienu visam mācību gadam, saskaņojot to ar skolas attīstības 

plānu.  

2.2. Metodisko komisiju vada ar direktora rīkojumu apstiprināts MK vadītājs.  

2.3. MK sastāvā darbojas attiecīgo mācību priekšmetu vai jomu pedagogi.   

2.4. Mālpils novada vidusskolā darbojas šādas metodiskās komisijas: 

  o Valodu un mākslu jomas metodiskā komisija,  

o Zinātnes pamatu un tehnoloģiju jomas metodiskā komisija,  

o Sākumskolas skolotāju metodiskā komisija,  

o Cilvēks un sabiedrība jomas metodiskā komisija,  

o Klašu audzinātāju metodiskā komisija.  

2.5. Metodisko komisiju sēdes notiek vismaz 4 reizes gadā ( 2 katrā semestrī).  

2.6. Metodisko komisiju sēdes tiek protokolētas.  

  

3. MK mērķis ir  

3.1.Pedagogu profesionālās meistarības motivēta pilnveide un radošo spēju attīstīšana.  

  

4. MK uzdevumi  

4.1. Risināt profesionālos un metodiskos jautājumus.  

4.2. Nodrošināt Valsts pamatizglītības un Vispārējās vidējās izglītības standartu, kā arī 

mācību priekšmetu standartu izpildi.  

4.3. Nodrošināt metodisko rekomendāciju izpēti un  normatīvo dokumentu izpildi.  

4.4. Veikt ar konkrēto mācību priekšmetu jomu saistītās aktivitātes sava mācību priekšmeta 

popularizēšanā (mācību priekšmetu olimpiādes, pasākumi un priekšmetu nedēļas, savas 

pieredzes popularizēšana u.c.).  

4.4. Piedāvāt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu un projektu tēmas, izvērtēt rezultātus, 

sniegt ieteikumus darba uzlabošanai.  

4.5. Uzkrāt un sistematizēt pieredzi, analizēt konkrētā mācību priekšmeta mācīšanu skolā, 

mācību procesa, olimpiāžu, valsts pārbaudes darbu rezultātus; izvirzīt attiecīgajam mācību 

priekšmetam būtiskus mērķus un uzdevumus.  

 

5. Metodisko komisiju darbības virzieni  

5.1. MK īsteno Valsts izglītības standartu un programmu, kā arī citu normatīvo aktu 

studēšanu un izpildi.  

5.2. Metodisko komisiju sanāksmēs analizē jaunāko metodisko atziņu efektivitāti konkrētos 

mācību priekšmetos.   

5.3. Metodiskajās komisijās saskaņo un apstiprina skolas diagnosticējošo un pārbaudes 

darbu grafiku, darbu izstrādi un vērtēšanu  

5.4.Metodiskajās komisijās apkopo pedagogu un skolēnu darbības rezultātus, analizē 

skolas un valsts pārbaudes darbu, kā arī CE rezultātus, izvērtē stiprās un vājās puses, 

noskaidro cēloņsakarības un izsaka priekšlikumus turpmākai darbībai.  
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5.5. Metodiskajās komisijās organizē kolēģu dalīšanos pieredzē, popularizē pozitīvos 

sasniegumus.  

5.6. Metodiskajās komisijās nodrošina metodisku palīdzību jaunajiem kolēģiem.  

5.7. Skolotāju iepazīstināšanu ar pedagoģiskās un psiholoģiskās zinātnes jaunākajiem 

sasniegumiem.  

5.8. Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu.  

5.9. Skolotāju iekļaušanu moderno tehnoloģiju apguvē  un praktiskā  pielietošanā.  

5.10. Citu skolotāju radošās pieredzes iepazīšanu un izpēti.  

  

6. MK darbības organizēšana  

6.1. Skolotāji apvienojas metodiskajā komisijā pēc radniecīgu jomu vai tuvu priekšmetu 

principa.  

6.2. MK komisijas vadītāju ieceļ direktors, saskaņojot to ar MK locekļiem.  

6.3. MK darba plānu sastāda MK vadītājs, piedaloties visiem MK dalībniekiem, to 

apstiprina DVIJ.   

6.4. MK veic semestra pārbaudes darbus un analīzē to rezultātus.   

6.5. Metodiskās komisijas vadītājs veic mācību gada darba analīzi un izvirza nākamā 

mācību gada darba prioritātes.  

6.6.Izpēta savas jomas izglītības standartu apguvei nepieciešamos mācību un materiāli 

tehniskos līdzekļus un iesniedz priekšlikumus skolas vadībai.  

6.7.Iesniedz skolas bibliotēkas vadītājai izglītības programmas  īstenošanai izmantojamo 

mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu sarakstu.  

6.8. Apspriež un izvirza skolas metodisko tēmu un īsteno to ikdienas darbā.   

6.8. MK sniedz padomus skolas darba plānošanā.  

  

7. MK darba metodes un paņēmieni  

7.1. MK  savā darbā izmanto sekojošas metodes:  

metodiskās konsultācijas,   skolotāju tālākizglītība,  

plānošana,  individuālās pārrunas,  

stundu vērošana,  darbs grupās,  

rezultātu analīze,  praktiskā darbība,  

radošās darbības stimulēšana,  sadarbība ar citām MK.  

  

8. MK darba formas 

  

8.1. MK  savā darbā izmanto sekojošas darba formas:  

informatīvā apspriede,  mācību programmu izstrāde,  

metodiskā apspriede,  sadarbības projekts,  

lekcija,  metodiskie lasījumi,  
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diskusija,  ziņojums,  

pedagoģiskās padomes sēde,  pieredzes apmaiņa,  

metodisko rekomendāciju izstrāde,  

  

atklātā stunda.  

9. Metodiskās komisijas dokumentācija  

9.1. Obligātā  9.2. Ieteicamā  

• Komisijas locekļu saraksts:  

 vārds uzvārds  

 izglītība  

 darba stāžs  

 tālākizglītība pēdējo 3 gadu laikā  

 slodze (klases, kurās strādā)  

 skolas darba prioritātes 

• darba plāns (plāns tiek veidots gadam 

vai pa mēnešiem, ņemot vērā skolas 

metodisko tēmu, uzdevumus un 

prioritātes, skolas darba plānu, katras 

metodiskās komisijas darba plānu, 

specifiku, tas tiek saskaņots ar direktora 

vietnieku izglītības jomā) 

• Sanāksmju protokoli  

• MK darba analīze, atskaite  

• Olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu 

un projektu rezultāti un analīze  

• Izmantojamo  mācību 

 grāmatu saraksts  

• Komisijas locekļu skolotāju kartes  

  

• Izmantojamo mācību priekšmeta 

programmu un standartu saraksts  

• Savstarpējo stundu vērošanas lapas  

• Vienošanās  par  rakstu  darbu 

labošanu  

• Pašanalīzes kartes u.c.  

• kārtība, kādā tiek veikta izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšana 

• mācību stundas vērošanas veidlapa 

• citi iekšējie dokumenti 

  

10. MK vadītāja pienākumi  

10.1. Nodrošināt MK darbu atbilstoši noteikumiem par mācību priekšmetu metodiskajām 

komisijām.  

10.2. Piedalīties skolas Metodiskās padomes darbā.  

10.3. Plānot MK darbu mācību gadam un koordinēt konkrētā mācību priekšmeta mērķus un 

uzdevumus mācību gada laikā atbilstoši skolas darbības plānam.  

10.4. Organizēt un saskaņot mācību satura izstrādi atbilstoši mācību priekšmeta standarta 

un skolas prasībām.  

10.5. Koordinēt mācību līdzekļu izvēli konkrētajā mācību priekšmetā.  
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10.6. Organizēt metodiskos pasākumus.  

10.7. Sekmēt un virzīt skolotājus pieredzes materiālu veidošanai un apkopošanai.  

10.8. Plānot un vadīt metodisko komisiju sanāksmes.  

10.9. Kārtot MK dokumentāciju atbilstoši prasībām.  

10.10. Plānot un nodrošināt attiecīgā mācību priekšmeta vai jomas olimpiāžu norisi un 

rezultātu izvērtējumu skolā.  

10.11. Organizēt pienākumu sadali MK un nodrošināt to izpildi.  

10.12. Izteikt savu vērtējumu par kolēģu darbu.  

  

11. MK vadītāja tiesības  

11.1. Pieprasīt no MK locekļiem nepieciešamo informāciju.  

11.2. Sadalīt pienākumus starp MK locekļiem, pieprasīt to izpildi,  

11.3. Plānot MK atklāto stundu organizēšanu un apmeklējumu, saskaņojot to ar direktora 

vietniekiem izglītības un audzināšanas jomā.  

11.4. Apmeklēt savu kolēģu stundas pēc savstarpējās vienošanās, izteikt un komentēt savus 

novērojumus.  

11.5. Kopā ar administrāciju izvērtēt MK darbību vienu reizi gadā.  

11.6. Pēc izvēles plānot pieredzes apmaiņu ar citām izglītības iestādēm.  

11.7. MK vadītāji piedalās skolas metodiskās padomes darbā.  

11.8. MK vadītāju un komisijas darbu administrācija analizē un izvērtē (pēc MK darba 

pašizvērtējuma, dokumentācijas un aktivitātēm) vienu reizi gadā.  

  

   

 

 

Direktore  

                                                                        J. Mihejeva 

    

  

  


