Rīgas 64. vidusskolas Skolas padomes sanāksmes
PROTOKOLS Nr. 2
Rīgā, 2017. gada 6.decembrī
Piedalās:
pedagogu pārstāvji: Ilze Paegle, Gundega Kašina, Līga Zaķe;
vecāku pārstāvji: Kristīne Kuprijanova, Agnese Petere, Iveta Sproģe, Konstantīns
Skaredovs, Dace Baltgalve, Inga Liepiņa, Gints Majors, Imants Naumanis, Jānis Paksis;
pieaicinātās personas: skolas saimniecības daļas vadītājs Jānis Kaktiņš.
Nepiedalās:
vecāku pārstāvji: Laura Cemena, Diāna Žvigure, Gints Alvateris, Ričards Batarags,
Edmunds Paeglis;
pedagogu pārstāvji: Dace Upesleja, Anna Gekiša, Sandra Simanoviča, Inga Bule, Vineta
Logina;
skolēnu pārstāvji: Gustavs Bērziņš, Rinalds Aišpurs, Agnese Ābele.
Darba kārtība:
1. Informācija par izglītības procesu un tā rezultātiem, kā arī par skolas darba
organizācijas apstākļiem:
I. Paegle informē, ka pēc jaunās mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ieviešanas
skolēni cenšas nokārtot parādus laicīgi, tādēļ pagarinātais mācību gads nebūs masveida
parādība, bet var skart tikai atsevišķus skolēnus.
Decembra beigās būs lekcijas un apmācības no Ventspils.
I. Paegle atgādina, ka skolas direktors gaida no vecākiem idejas par kompetencēs
balstītās izglītības ieviešanu skolā. Vienlaikus I. Paegle informē, ka skola sadarbojas ar
citām skolām, kuras jau sākušas ieviest kompetencēs balstīto izglītību.
K. Kuprijanova informē, ka vecāki ir aktualizējuši jautājumu par dalītām mājturības
stundām un ierosina apsvērt iespēju mācīt visas šajā priekšmetā apgūstamās prasmes kā
zēniem, tā meitenēm, nešķirojot "meiteņu" un "zēnu" darbos, lai arī zēni mācētu gatavot
ēst un apgūtu rokdarbus, savukārt meitenes zinātu, kā pamatlīmenī apieties ar koku,
elektrību utt.
I. Paegle informē, ka jau šobrīd, vecākiem uzrakstot skolas direktoram adresētu
iesniegumu, ir iespējams izvēlēties arī pretējam dzimumam paredzēto mācību programmu
mājturībā. Turklāt kompetencēs balstītajā mācību saturā mājturībā un tehnoloģijās ir
plānotas būtiskas izmaiņas, kas var skart tradicionālo dalījumu mājturības apmācībā pēc
dzimuma.
D. Baltgalve jautā, kā ir izmainījušās skolnieku sekmes pēc koeficientu atcelšanas
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā.
I. Paegle atbild, ka ir jāskatās statistika, par šo jautājumu informēs skolas vadību.
2. Informācija par plānotajiem remontdarbiem Ūnijas ielas ēkā
K. Kuprijanova jautā, vai ir zināms kas konkrētāk par plānotajiem remontdarbiem
skolas ēkā Ūnijas ielā (kurā gadā ko plānots remontēt).
J. Kaktiņš informē, ka nākamgad vasarā plānots remontēt bibliotēku un mājturības
kabinetu. Nākamā kārta varētu būt kanalizācija. Plāns ir 6 gadu laikā pakāpeniski
izremontēt
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ēku.
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J. Kaktiņš vienlaikus informē, ka nākošnedēļ sāks lifta izbūvi Burtnieku ielas ēkā.
Burtnieku ielas ēkā daudziem jaunajiem galdiem iet nost virsma. Skola sazinājās ar
piegādātājiem, lai meklētu risinājumu, jo garantija vēl ir spēkā.
3. Diskusija par labierīcībām stadionā un automātiskajiem vārtiem
J. Kaktiņš informē, ka labierīcības skolas stadionā nav plānots nodrošināt.
Iebraucamie vārti tiek slēgti. Ēdnīcas personāls ir apmācīts atvērt ar pulti, kad piebrauc
piegāde. Pašvaldības policists no rītiem ielaiž skolas stadionā mammiņas ar ratiem, kuras
tur mēdz uzturēties līdz 12.00.
4. Informācija par Vecāku padomē apspriesto
A. Petere informē, ka Vecāku padome atbalstīja projektu par atstarojošām vestēm
skolas dežurantiem. Pašlaik tiek meklētas labākās vestes iegādei. Vecāku padomē
apsprieda arī jautājumu par mobilo telefonu lietošanu stundu laikā un iespējamiem
risinājumiem.
L. Zaķe kā klases audzinātāja dalās pieredzē no 6. klases, kur vecāki nobalsoja par
telefonu nodošanu skolotājai dienas sākumā. Iemesls – bērniem attīstās radošums tieši tad,
kad nav ko darīt. Turklāt, ja starpbrīžos bērni "sēž" telefonos, tad stundās sāk runāties un
tādējādi traucēt mācību procesu.
G. Kašina informē, ka skola neplāno visiem bērniem ņemt nost telefonus stundu
laikā.
A. Petere jautā, ko skola plāno darīt ar skolas formām, jo tās joprojām daudzi
nevalkā. Turklāt ir vecāki, kas principa pēc nepērk skolas formu bērnam.
G. Kašina informē, ka skolā notiek regulāras pārbaudes, bet bez represijām. Skola
grib panākt, lai motivācija valkāt formu nāk no pašiem bērniem, tādēļ ar bērniem tiek
daudz runāts par skolas formām.
Lūgums no vecāku pārstāvjiem skolas administrācijai – vecākiem ir jāzina skolas
viedoklis par skolas formām, vai tās ir obligātas, un skolai šajā jautājumā būtu jābūt
vienotam viedoklim. Ir novērots, ka skolotāju starpā šobrīd nav vienprātības par skolas
formām (ir klases, kurās audzinātāja stingrāk kontrolē formu valkāšanu, un ir klases, kurās
šādas nostājas nav). Tādēļ bērni, kuriem vecāki liek valkāt skolas formu, ir neizpratnē,
kādēļ citiem skolas forma nav jāvelk, bet viņiem tas ir jādara. Līdz nākamajai Vecāku
padomes sanāksmei būtu vēlams sagatavot skolas administrācijas informāciju vecākiem
par skolas formām.
Lūgums no G. Kašinas vecākiem – ir novērots, ka ģimenēs vecāki atļaujas ļoti
noniecinoši runāt par skolotājiem, pat skolotāju klātbūtnē. Par šo problēmu jārunā ar
vecākiem, jo tas neveicina bērnu respektu pret skolotājiem.
5. Informācija par vecāku interešu grupu darbu
K. Kuprijanova atgādina, ka ir izveidotas šādas vecāku interešu grupas, lai palīdzētu
skolai risināt problēmjautājumus: Garšīgi paēdis, Ceļš uz skolu, Izlaiduma gads, Laba
uzvedība un Konkurētspējīga izglītība. Tā kā skolas pārstāvji iepriekšējā Skolas padomes
sēdē minēja arī problēmas ar pagarinātās grupiņas nodrošināšanu sākumskolā, tiek
ierosināts izveidot arī interešu grupu Pagarinātā grupa.
Saistībā ar interešu grupu "Ceļš uz skolu" I. Naumanis informē, ka ceļā starp abām
skolas ēkām pie veikala "Beta" Burtnieku ielā trotuārs beidzas ar melnzemi, tādējādi
apgrūtinot gājēju satiksmi pa konkrēto ielas pusi. I. Naumanis ierosina skolai sazināties ar
Rīgas domi, lai noskaidrotu, kādi bijuši veikala "Beta" pienākumi attiecībā uz šo zemes
gabalu, lai interešu grupa varētu darboties ar šo jautājumu.
Saistībā ar Pagarinātās grupas jautājumiem K. Kuprijanova informē, ka ir
nepieciešams noskaidrot skolas vadības nostāju, vai un kā plānots nodrošināt pagarināto
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grupu sākumskolā nākamajā mācību gadā. Ja radušos problēmu dēļ plānots samazināt
pagarinātās grupas, tad nepieciešams zināt skolas vadības viedokli, vai tā atbalsta vecāku
līdzfinansētās pagarinātās grupiņas, jo tas varētu būt vecākiem finansiāli izdevīgāk, nekā
algot aukli. Pēc šīs informācijas noskaidrošanas no skolas vadības vecāki varētu grupā
kopā ģenerēt idejas, kā problēmu atrisināt.
G. Kašina informē, ka uz nākošo Skolas padomes sēdi noskaidros, vai skola
teorētiski drīkst par papildu maksu piesaistīt skolotājus pagarinātai grupai, kā arī
noskaidros skolas direktora viedokli par šo jautājumu.
Saistībā ar interešu grupu Konkurētspējīga izglītība K. Kuprijanova informē, ka
pēdējā Vecāku padomes sēdē šai interešu grupai tika nomainīts koordinators saistībā ar
iepriekšējā koordinatora aizņemtību.
I. Paegle atgādina direktora lūgumu, kas izteikts pēdējā Vecāku padomes sēdē, proti,
ka līdz janvāra sākumam tiek gaidīti vecāku ierosinājumi saistībā ar kompetencēs balstītas
izglītības ieviešanu skolā.
Saistībā ar interešu grupu Garšīgi paēdis A. Petere informē par veikto skolēnu
aptauju sākumskolā par ēšanas paradumiem. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas,
iespējams, ka līdzīga aptauja tiks veikta arī 5.-12. klašu skolēnu vidū. Pēc aptaujas
rezultātu apkopošanas šī interešu grupa plāno sagatavot priekšlikumus Daily
administrācijai par iespējamiem uzlabojumiem skolēnu ēdināšanā.
L. Zaķe informē, ka nāk uz ēdnīcu ar savu klasi. Visiem pietiek laika paēst, ēdiens ir
silts. Pēc ēšanas klases dežuranti sakārto šķīvjus, lai ēdnīcas darbinieki paspētu visu
sakārtot līdz nākamajam starpbrīdim.
J. Kaktiņš aicina interešu grupas Garšīgi paēdis dalībniekus pa vienam apciemot
skolas ēdnīcu, lai netraucēti novērotu ēdināšanas procesu un ēšanas kultūru.
Saistībā ar interešu grupu Izlaiduma gads I. Naumanis informē, ka, izrunājot
jautājumus par 2017./2018. mācību gada izlaidumiem ar skolas direktoru, tika saņemta
informācija, ka precīzs pasākumu plāns būs pieejams 2018. gada sākumā, kad arī varēs
konkrēti iezīmēt nepieciešamās vecāku līdzdalības aktivitātes ar izlaidumiem saistīto
pasākumu veiksmīgā norisē.
G. Kašina informē, ka tikko bija starptautiskais pētījums par skolnieku lasīšanu un
teksta izprašanu. Latvija ir 11. vietā un starp 150 skolām Latvijā mūsu skola ir 22. vietā.
Pašlaik skolā ļoti aktīvi daudzi lasa grāmatas, tādēļ aicinājums visiem ziedot bibliotēkai
daiļliteratūru.
Saistībā ar interešu grupu Laba uzvedība I. Sproģe informē, ka iniciatīvas grupā
pieteikušies darboties divi bērnu vecāki: Alise Malahovska, kura pārstāv 1.d klasi,
un Gints Alvateris, kurš pārstāv 3.a un 7.a klases un divi skolas audzēkņi: 10.a skolnieks
Atis Gridjuško un 9.c klases skolniece Ance Ulmane. Šobrīd ir apkopotas idejas
iniciatīvas grupas darbam. Galvenie jautājumi, kurus interešu grupai vajadzētu aplūkot un
risināt: uzvedība skolas ēdnīcā, sporta ģērbtuvēs un labierīcību telpās. Lai skolas
audzēkņu uzvedībai pievērstu uzmanību ar vizuālo materiālu, ir doma aicināt
novērojumus fiksēt, fotografējot un zīmējot komiksus. Ir nosūtīts Skolēnu padomei
lūgums, meklēt radošus un mākslinieciski ieinteresētus jauniešus, kuri vēlētos radoši
izpausties un zīmēt komiksus. Par grupas turpmāko darbību tiks organizēta tikšanās
janvāra sākumā.
6. Skolas atbalsta fonda aktualitātes
D. Baltgalve informē, ka Atbalsta fondam ir iecelta jauna valde, kurā fonda
dibinātāji ir iecēluši D. Baltgalvi, A. Peteri un K. Skaredovu. Atbalsta fondam ir izveidota
arī jauna mājaslapa, kurā ir pieejama arī projektu pieteikuma veidlapa. Ikviens skolas
darbinieks, kas saskata vajadzību finansiālam atbalstam no fonda, var šo veidlapu aizpildīt
un nosūtīt Atbalsta fonda valdei elektroniski. Fonda valde apkopos iesūtītos projektus,
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pārrunās tos ar skolas direktoru, kā arī nodrošinās skolas direktora atbalstīto projektu
virzību izskatīšanai Vecāku padomē.
J. Kaktiņš informē, ka skola ir sameklējusi konteineru skolas inventāra uzglabāšanas
vajadzībām. Konteineru plānots novietos skolas iekšpagalmā ar videonovērošanu, būs
iespēja pieslēgt arī elektrību un apkuri. Konteineru plānots iegādāties par absolventu
saziedoto naudu, kas ieskaitīta Atbalsta fondā.
7. Nākamajā Skolas padomes sēdē apspriežamie jautājumi
K. Kuprijanova atgādina, ka nākamā Skolas padomes sēde ir ieplānota 31. janvārī 18.00
Burtnieku ielas ēkā. Priekšlikumus par nākamajā Skolas padomes sēdē apspriežamajiem
jautājumiem lūgums sūtīt uz e-pastu r64vsk.skolaspadome@inbox.lv.

Sanāksmes vadītāja

_____________________
(personiskais paraksts)

K. Kuprijanova

Sanāksmes protokolists

_____________________
(personiskais paraksts)

K. Skaredovs
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