Ikšķiles vidusskolas
Skolas padomes sanāksme 04.06.2018.
PROTOKOLS Nr. 4
Sanāksmē piedalās:

skolas padomes priekšsēdētāja K.Briede
skolas vadība: direktore G.Liepiņa, dr.v. A.Avišāne, I.Bērziņa, I.PuteneCīrule, S.Zirne
skolas padomes locekļi, vecāku pārstāvji
pašvaldības pārstāvji: J.Saratovs, A.Jankuna

Sanāksmi vada:

skolas padomes priekšsēdētāja K. Briede

Darba kārtība:
1. Pašvaldības aktualitātes
2. Skolas aktualitātes
3. Skolas padomes aktualitātes

1. J. Saratovs.
Līdz šim pašvaldības organizētais transports uz/no skolas tiks nodots uzņēmumam. Tiek gatavots
iepirkums. Saglabāsies divi maršruti. Vairs netiks vesti skolēni no Ogres, lai nepagarinātu Ikšķiles
novada bērniem ceļu uz skolu, ja tam būs nepieciešamība, tiks meklēti citi risinājumi. Stundu
sākums Ikšķiles vidusskolā paliek nemainīgs- 8.00.
Provizoriskie autobusu atiešanas laiki: Jesperi 7.20 (Ikšķiles skola 7.45); Turkalne 6.50 (Ikšķiles
skola 7.55).
Tiks nodrošināti komfortablāki autobusi, visiem skolēniem nodrošinātas sēdvietas.
Tiks paturēts lielais pašvaldības autobuss (50-vietīgs, oranžs), kas tiks izmantots skolu, sporta,
pašdarbnieku vajadzībām. Laicīgi tiks lūgts klases audzinātājus sastādīt un iesniegt mācību
ekskursiju plānus. Mazajiem pasākumiem tiks izmantoti mikroautobusi.
Tiek meklēts risinājums Ikšķilē deklarēto bērnu, kas dzīvo ārpus novada robežām (Ogre),
transportam uz skolu (vilciena biļešu kompensācija vai cits).
Pēc Tīnūžu skolas reorganizācijas un bērnudārza grupu atvēršanas Tīnūžu skolā būs jāmeklē
risinājums bērnudārza bērnu un vecāku transporta nodrošināšanai, bet to vērtēs pēc vecāku
pieprasījuma.

A. Jankuna
Informē par 6. jūnijā Jūrmalā notiekošu vecāku forumu (jaunais mācību saturs Skola 2030). Ja ir
vecāki, kas vēlas piedalīties, pašvaldība organizēs transportu.

2. G. Liepiņa prezentē aptauju, par kuru realizēšanu tika izlemts skolas padomes darba grupas
sanāksmē, rezultātus.

1) Aptauja par jauno ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Aptaujāti 5.-12.klašu skolēni,
sākumskolas klašu audzinātāji. Protokola pielikumā aptaujas rezultātu prezentācija.
Kopumā pozitīvas atsauksmes. Kompleksās pusdienas izvēlas ap 50%.
Novērotās problēmas: porciju samērīgums (atšķirīgi darbinieki servē atšķirīga lieluma porcijas),
garas rindas, ēdiena izvēle pēc plkst. 13.00, termotrauki sākumskolas kopgaldam, ēdamtelpas
tīrība, lēni kases aparāti. Novērotās problēmas ir izrunātas ar ēdinātāju un tiek meklēti risinājumi.
Ēdienkarti nav sastādījis ēdinātājs, bet pašvaldības nolīgts pārtikas tehnologs. Tā ir sezonāla un
katrs ēdiens tiek pasniegts sezonas laikā ap 3 reizēm. Ir fiksēti tie ēdieni, kurus skolēni visvairāk ir
atteikušies ēst un tiek strādāts pie izmaiņām ēdienkartē.
Kompleksām pusdienām iespējams variēt ar piedevām. Ja skolēns negrib zupu, tās vietā iespējams
izvēlēties saldo ēdienu. Svarīgi to izskaidrot skolēniem, īpaši piektklasniekiem.

2) Pedagogu aptauja par Skolas padomes darbu. Protokola pielikumā aptaujas rezultātu
prezentācija.
Uzsvars uz atklātu un konstruktīvu sadarbību. Ierosinājums aktivitātēm arī pašu vecāku izglītošanai
(kursi, lekcijas, vecāku tikšanās). Klašu sūdzības par Skolas padomes sapulču informācijas
nepieejamību- klases pārstāvji nenodod informāciju savām klasēm. Skolotāju iesaistīšanās Skolas
padomes sapulcēs.

Citas aktualitātes:
Lūgums vecākiem neplānot ģimenes ceļojums mācību procesa laikā, īpaši periodā pirms
brīvdienām, kad visvairāk pārbaudes darbi.
2. klašu vecāki ierosina vecākiem iesaistīties mācību procesā, piemēram, novadot stundas
pedagogu prombūtnes laikā. Tas ļauj dziļāk izprast skolas procesus. Bieži skolas un vecāku
sadarbība ir mūsu pašu vecāku attieksmes jautājums.
Vecāku jautājums par alternatīvu skolas ēdināšanai ārpus skolas telpām. Tāds risinājums netiek
izskatīts. Ja skolēns neizmanto ēdināšanas pakalpojumu, kas tiek nodrošināts skolā, ir iespēja ņemt
ēdienu līdzi un to ēst ēdamzālē vai tam speciāli atvēlētās vietās skolā.

I. Bērziņa
Saistībā ar vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu tiek apspriestas skolas tiesības fotografēt
un publicēt skolas notikumus sociālajos tīklos, skolas mājas lapā. Patreiz no 980 skolas skolēniem
diviem ir vecāku liegums, kur vecāki neatbalsta bērna fotografēšanu.
Līdz septembrim tiks izstrādātas jaunas vienošanās ar skolēnu vecākiem, kur tiks atrunāts visi ar
fotografēšanu saistītie aspekti.

Nākamajā gadā, kad vecāki rakstīs pieteikuma iesniegumus interešu izglītībai, iesniegumā būs
iekļauts punkts, kurā vecāki tiks informēti, ka bērni var tikt fotografēti pasākumos, kas saistīti ar šīs
interešu izglītības aktivitātēm.
Ja vecāki ir parakstījuši liegumu fotografēšanai, ir jāinformē arī paši bērni, lai saņemot informāciju,
ka notiks fotografēšana, attiecīgi varētu reaģēt.
Skolas pasākumos tiek izvietoti paziņojumi, kas informē, ka pasākums tiks fotografēts vai filmēts.
Atklāts jautājums, ko darīt ar vēsturiskajiem datiem un foto skolas mājas lapā.

3. K.Briede
Prezentācija par vecāku gada balvas konkursu. Prezentācija par dalībnieku sekmju izmaiņām
pielikumā.
Konkurss notiek trešo gadu, piedalās 6.-9. klases skolēni un tiek vērtēta izaugsme sekmēs attiecībā
pret iepriekšējo mācību gadu. Notika apbalvošanas pasākums, uz kuru tiki aicināti visi konkursa
dalībnieki. Visiem dāvanā Ikšķiles saldējuma kupons, veicināšanas balvas no picērijas 2 Tomāti un
konditorejas Rūberts. Galvenās balvas- portatīvie datori no SIA ATEA. Konkurss plānots arī
nākamgad, tiek apspriestas nelielas izmaiņas konkursa nolikumā.

Aicinājums katram Skolas padomes loceklim līdz septembra sapulcei apdomāt ieteikumus un
risinājumus padomes darbības uzlabošanai, izvērtēt katram savas iespējas un vēlmi darboties.

Tiek minētas idejas par Skolas padomes darbības uzlabošanu, lai iesaistītu vecākus atbilstoši viņu
aktuālajām tēmām, piemēram, atšķirīgas darba grupas sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai,
iekļaujot šajās darba grupās arī attiecīgās klašu grupas skolotāju pārstāvjus.

Risinājuma meklēšana, lai par padomes aktualitātēm tiktu informēti visi vecāki, jo ir klases, kuru
pārstāvji informāciju tālāk nenodod.

Sapulces vadītāja:

K. Briede

Sapulces protokoliste:

D. Jurcēna

