Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes
PROTOKOLS Nr. 2
Rīgā, 2018. gada 5.decembrī
Piedalās:
Vecāku pārstāvji: Arleta Nemiro, Mairis Austriņš, Ričards Batarags, Kristīne
Kuprijanova, Konstantīns Skaredovs,
Pedagogu pārstāvji: Arnita Čoiča, Sandra Simanoviča, Ilva Rūtenberga, Gundega Kašina,
Anna Gekiša,
Skolēnu pārstāvji: Reinis Eduards Kāpiņš, Simona Elfa Skangale;
Pieaicinātās personas: skolas direktors Ernests Sviklis, skolēnu pārstāvis Kārlis
Pētersons.
Nepiedalās:
Vecāku pārstāvji: Gints Alvateris, Diāna Žvīgure, Agnese Petere, Marija Kirčenko, Dace
Baltgalve, Iveta Sproģe, Kaspars Ruska;
Pedagogu pārstāvji: Dace Upesleja, Ilze Paegle;
Skolēnu pārstāvji: Gustavs Bērziņš.
Sanāksmes darba kārtība:
1. Jaunais pamatizglītības standarts
E. Sviklis informē, ka ir pieņemts jauns pamatizglītības standarts. Sākot ar
2020./2021. mācību gadu to sāks ieviest skolā. Vidējai izglītībai jaunais standarts vēl nav
pieņemts, bet plānots, ka no 2021. gada būs arī jauns vidusskolas izglītības standarts.
Visvairāk izmaiņas skars sociālos un humanitāros priekšmetus.
Pirmie valsts pārbaudes darbi pēc jaunā izglītības standarta būs 2024.gadā. Tomēr jau
šobrīd tiek sagatavoti eksāmeni pēc jauniem principiem.
Pašlaik ir problēma, ka vēl nav definēts izglītības saturs. Ir tikai standarts.
2. Skolēnu padomes ierosinājumi skolas iekšējās kārtības noteikumiem
A. Čoiča informē, ka Skolēnu padome nāca ar iniciatīvu, lai būtu iespēja atstāt skolas
telpas vienā no garajiem starpbrīžiem. Skolas administrācijā šis jautājums vēl nav izlemts, bet
ir gatavi sarunai. Galvenie šķēršļi ir jautājums par bērnu drošību un atbildību, ja kaut kas
notiek. Skolēni ir gatavi uzņemties atbildību un palīdzēt uzturēt kārtību. Pavasarī, kad būs
siltāks un sausāks laiks, skola plāno organizēt pilotprojektu.
K. Kuprijanova informē, ka arī I. Sproģe bija ierosinājusi apspriest padomē jautājumu par
bērnu iešanu ārā starpbrīžos, jo citu valstu prakse liecina, ka bērni iet ārā starpbrīžos.
E. Sviklis informē, ka skolēnus jau šobrīd laiž ārā siltā sausā laikā (Ūnijas ielā), savukārt
sākumskolai nepieciešami papildu resursi skolēnu pieskatīšanai pastaigu laikā. Būtu vēlams
aptaujāt vecāku viedokli par atļauju bērniem doties ārā garajā starpbrīdī, jo ir vecāki, kuri to
neatbalsta.
Pieņemtais lēmums: Vecāku padomei aptaujāt vidusskolas klašu vecākus, vai atbalsta
bērnu iešanu ārā garajā starpbrīdī, ņemot vērā, ka ārpus skolas teritorijas skola nevar
uzņemties atbildību par bērnu drošību. Ja vecāki atbalsta bērnu iešanu ārā, tad no kura vecuma
(tikai no 18 gadu vecuma vai visus vidusskolas skolēnus laist ārā).

3. Ēdināšanas jautājumi
Skolēnu padome ir saņēmusi sūdzības no Ūnijas ielas ēkas skolēniem par ēdiena kvalitāti
un cenām (piemēram, augļi ir dārgi). Tādēļ Skolēnu padome gāja runāt ar ēdnīcas vadītāju par
to. Katras nedēļas beigās Skolēnu padome aptaujā skolēnus par atsauksmēm, ko nodod
ēdnīcai. Pēc pārrunām ar ēdnīcu ir jūtami uzlabojumi.
4. Satiksmes organizācija pie skolas
K. Kuprijanova informē, ka vecāku pārstāvji no Skolas padomes 10. decembrī satiksies
ar Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvjiem par satiksmes organizāciju pie skolas
ēkām.
5. Garais klepus
E. Sviklis informē, ka skolā bija konstatēti 2 saslimšanas gadījumi ar garo klepu.
6. decembrī beidzas karantīnas laiks (karantīnas laikā notiek papildu dezinfekcija). Jauni
saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Skolā ir 13 nevakcinēti bērni.
Pieņemtais lēmums: Vecāki tiek aicināti nevest uz skolu pusslimus bērnus, kā arī informēt
skolu, ja kādam skolēnam ir konstatēta vīrusa izraisīta saslimšana, lai skola var veikt
atbilstošus pasākumus.
6. Balle
E. Sviklis informē, ka skola plāno rīkot nākamā gada sākumā vecāku un skolas darbinieku
balli. Potenciālie datumi – 25. vai 26. janvāris, vai arī 8. vai 9.februāris. Jānoskaidro vecāku
viedoklis, vai ir interese par šādu pasākumu. Ja interese ir, tad skola plāno veidot darba grupu
pasākuma organizēšanai.
Pieņemtais lēmums: Vecāku padomei aptaujāt skolas vecākus, vai ir interese par šādu
balli, ja ir – kurš datums būtu vecākiem labāks.
7. Izlaiduma jautājumi
E. Sviklis informē, ka šajā mācību gadā izlaidumi 12. klasēm būs 13. jūnijā 14:00 (abām
klasēm vienlaikus), savukārt 9. klasēm – 14. jūnijā 12:00 un 16:00 (vēl nav izlozēts, kurā laikā
un kuras klases būs kopā). Jautājumu par fotoalbumu katra klase risina pati (foto albums vai
grāmata). Skola sadarbojas ar Berga foto, bet tas nav skolas uzstādījums – klases var pašas
izvēlēties, ko vēlas.
K. Skaredovs jautā, kāda dāvana skolai būtu noderīga šajā mācību gadā, ņemot vērā, ka
izlaiduma klases tradicionāli dāvina skolai kādu dāvanu izlaiduma gadā.
E. Sviklis informē, ka noskaidros to līdz 6. janvārim. Vienlaikus E. Sviklis informē, ka
izlaiduma noformējumu tradicionāli 12. klasēm organizē 11. klases, bet 9. klasēm – 8. klases.
To organizē klases audzinātājas, apspriežoties vecāku sapulcēs.
8. Vecāku dienas
K. Kuprijanova pateicas skolai par iespēju pieteikties uz konkrētu laiku pie skolotāja
Vecāku dienās, jo tas atvieglo tikšanos ar skolotāju. Vienlaikus ierosina sarakstu ar
aizņemtajiem laikiem izkarināt uz klases telpas, lai vecāki, kuri nav pierakstījušies, var redzēt,
kurš laiks vēl ir brīvs.
E. Sviklis informē, ka ir arī vecāki, kuriem tikšanās pēc pieraksta nepatika.
Pieņemtais lēmums: J. Aizupietis nosūtīs vecākiem aptauju e-klasē, lai noskaidrotu
vecāku viedokli par labāko risinājumu Vecāku dienas organizēšanai.
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9. Citi apspriestie jautājumi
Skolēnu padome informē, ka ir saņēmusi finansējumu no Jauniešu studijas BaMbuss un
Rīgas domes Skolēnu padomes aktivitātēm. Tādēļ šajā semestrī no Atbalsta fonda piešķirto
naudu netērēja. Savukārt nākamajā semestrī plāno rīkot Valentīndienas pasākumu skolā un
tam būs nepieciešams finansējums. Skolēnu padome savā Facebook lapā aicina vecākus
finansiāli atbalstīt skolēnu aktivitātes.
Pieņemtais lēmums: Atbalsta fondam ar J. Aizupieša starpniecību nosūtīt visiem skolas
vecākiem skolēnu sagatavoto aicinājumu finansiāli atbalstīt skolēnu aktivitātes.
E. Sviklis informē, ka skola piedalās vairākās labdarības akcijās. Tika sarūpētas dāvanas
sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" iemītniekiem. Liels paldies vecākiem un skolēniem par
atbalstu šajā labdarības akcijā. Savukārt līdz 12. decembrim tiek vākti ziedojumi (apģērbs,
rotaļlietas, grāmatas un spēles) Auces krīzes centra bērniem.
K. Kuprijanova atgādina, ka nākamā Skolas padomes sēde ieplānota 10. aprīlī 18:00
Ūnijas ielā 93.
Sanāksmes vadītāja

_____________________
(personiskais paraksts)

K.Kuprijanova

Sanāksmes protokolists

_____________________
(personiskais paraksts)

K. Skaredovs
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