
 

Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes sapulces 

2020./2021.m.g. PROTOKOLS Nr.02 
 

Sapulces vieta un laiks: 

Ikšķilē, 2020. gada 26. novembrī 

Sapulces sākums plkst. 18:30 virtuālajā platformā ZOOM 

 

Sapulcē piedalās:  

Skolas vadības pārstāvji – G. Liepiņa, S. Zirne, D.Ganiņa, I.Bērziņa 

Vecāku pārstāvji, saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu 

Domes pārstāvji – L.Šmite, A. Jankuna, M. Martinsons 

 

Sapulces dalībnieku skaits: 27 (1. -6. klašu pārstāvji) 

 

Sapulci vada:  

Skolas padomes priekšsēdētāja K. Briede  

 

Sapulci protokolē: 

K. Briede 

 

Sapulces plānotā darba kārtība:  

1. Skolas aktualitātes;  

 

2. Ikšķiles novada pašvaldības aktualitātes. 

 

 

Sapulces norise un izrunātie jautājumi:  

 

Ņemot verā sapulces formātu, tās sākumā vecāki tiek aicināti savus jautājumus uzdot rakstiski Zoom 

tērzētavā.  

 

Informē G. Liepiņa un S. Zirne par turpmākā mācību procesa organizēšanu: 

 

 7. - 12. klases turpina attālinātās mācības. 

 1. – 6. klases turpinās macības daļēji attālināti. Klases tiks dalītas divās daļās, uz pusēm. Skolotāji 

būs sagatavojuši plānu tai dienai, kad skolēni atradīsies skolā un tai dienai, kad mācības notiks 

attālināti. Bērni pilnveido prasmi pašvadīti mācīties attālinātajai dienai. 1. klasei būs integrēti 

uzdevumi, 2. – 3. klasei pēc skolotājas ieskatiem, bet 4. klasei uzdevumi būs sadalīti pa mācību 

priekšmetiem. Uzdevumi tiks veidoti tā, lai bērniem neveidojas pārslodze un ir nepieciešama minimāla 

vecāku iesaiste. Uzdotie uzdevumi nostiprinās tekstpratību, rēķināšanas prasmi utt., tāpat tie tiks 

izstāstīti tajā dienā, kad skolēns apmeklēs skolu klātienē. Ja vecāki jūt, ka slodze bērniem ir par lielu, 

tad lūgums dot ziņu klašu skolotājiem. 

 Klātienē stundas notiks pēc stundu saraksta.  

 Pagarinātā grupa notiks tikai 1. klasēm.  

 Tajā dienā, kad skolēni skolu apmeklēs klātienē, būs iespēja nokārtot parādus, saņemt konsultācijas, 

risināt neskaidros uzdevumus utt. 

 Ņemot vērā, ka skolēni skolu apmeklē ik pārdienas, tad var būt situācijas, ka dienā ir vairāk kā divi 

pārbaudes darbi. 

 Pēdējā mācību nedēļā skolēniem no 1.-4. klasei būs Ziemassvētku projektu nedēļa. 

 Klašu skolotāji informēs vecākus un skolēnus par to, kā tiks izsniegtas liecības. 

 

 

 



Informē G. Liepiņa: 

 

 Ja vecākiem ir jautājumi par skolas autobusu, skolas direktore aicina sazināties ar viņu individuāli. 

 Paralēlas tiešsaistes stundas 1.-6. klasē, nodrošināt nevar, jo nav atbilstošs tehniskais aprīkojums, lai 

tie bērni, kas atrodas mājās varētu redzēt un līdzdarboties tam, ko dara skolēni skolā.  

 Logopēde plāno nodarbības un individuāli sazināsies ar vecākiem, un informēs par nodarbību laikiem. 

 Skola ir iegādājusies papildus poratīvos datorus, mikrofonus, kameras, lai var nodrošināt tiešsaistes 

stundas.  

 Šobrīd notiek arī uzlabošanas darbi Google Classroom platformai. 

 Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi skolas pedagogu atalgojumam papildus finansējumu 2500 

eur apmērā par attālinātā mācību procesa nodrošināšu.  

 

Informē I. Bērziņa: 

 

 Interešu izglītības klātienes nodarbības šobrīd tiek nodrošinātas 1.- 6. klasēm - atsevišķu klašu grupās 

vai individuāli, skolotāji individuāli dos ziņu gan vecākiem, gan skolēniem. 

 

Informē L. Šmite: 

 1. – 4. klašu skolēni, kas atrodas pašizolācijā ilgāk kā 10 dienas un daudzbērnu ģimenes saņems 

pārtikas pakas. Tās nebūs pirmajā dienā, jo piegādātājs to nevar nodrošināt. Piegādātājs ir apņēmies 

14 dienu laikā tās sagatavot.  

 Ģimenes, kam ir sociālais statuss saņem ēdināšanu (siltas pusdienas) no pirmās dienas, ko nodrošina 

sociālais dienests.  

 Par tām dienām, kad skolēni mācīsies attālināti, viņi saņems vienreizēju pārtikas paku, kurā būs augļi. 

 Ja ģimene atsakās no pārtikas pakas, lūgums par to informēt skolas vadību vai noziedot citai ģimenei, 

kurai tā ir nepieciešama vairāk. 

 

Vecāki aicina: 

 Arī tajās dienas, kad skolēni mācību vielu apgūst attālināti, lai ir noteikta kārtībā un konkrēti, skaidri 

uzdevumi. 

 Izskatīt iespēju aprīkot kādu klasi ar web kameru, kura raida notiekošo klasē un skolēns, kas mācās 

attālināti varētu piedalīties stundā no mājām.  


