Ādažu vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols
Nr.1

Ādažos, 2019. gada 4. februārī
Plkst.19.00
Sēdi vada: J.Grasis
Sēdi protokolē: S.Melne
Piedalās: vairākums Skolas padomes locekļu
Pieaicinātie: K.Hermane
Darba kārtība:
1.Kā būt par vecāku XXI gs.? (K. Hermane)
2.Par uzvediba.lv (D.Bāliņa)
3.Dažādi

1. Jautājums
Lektore K.Hermane uzsāk diskusiju ar skolas padomes locekļiem par mūsdienu aktuālo tēmu –
skolnieks un elektroniskās ierīces, jaunās tehnoloģijas. K.Hermane stāsta par statistiku, kas
apliecina, ka bērniem jau agrīnā vecumā tiek piedāvāta iespēja izmantot viedierīces. Lektore
atgādina, ka visneaizsargātākie ir bērni vecumā no 6 – 11 gadiem, jo šajā vecumā bērni vēl
neapzinās visus riskus.
K.Hermane atgādina, ka ģimenēm būtu jāizstrādā savi noteikumi, kā un cik viedierīces ir
lietojamas un jāseko līdzi tam, ko tieši un cik daudz bērns tajās apskata un kā to izmanto, jāmāca
bērniem, kā lietot viedierīces, nenodarot sev pāri. Vecākiem ir būtiski apzināties, ka jāsāk ar
sevi, ar savu piemēru. Būtiski būtu izprast, ka pareizi lietojot jaunās tehnoloģijas, tās vecākiem
un bērniem var būt arī labs palīgs arī mācību procesā.
2. Jautājums
Skolas atbalsta biedrības vadītāja Dace Bāliņa lūdz vecāku padomes locekļus padomāt par to,
kāds būs skolas padomes modelis, kad skola tiks sadalīta “mazajā” un “lielajā” skolās. Tā pat
D.Bāliņa aicina jaunos padomes locekļus aktīvi iesaistīties jaunās skolas sociālās dzīves
veidošanā.
Dace Bāliņa informē par sadarbības turpinājumu ar Uzvedība.lv izveidotāju Līgu Bērziņu.
Skolas atbalsta biedrība ir iegādājusies vairākas spēles, kuras tiks izmantotas skolas darbā. Tās
paredzētas dažāda vecuma skolēniem. 4. martā L.Bērziņa strādās ar 20 Ādažu skolas skolēniem
(no piektās līdz divpadsmitajai klasei), lai veiktu klasisko kartēšanu un noteiktu stresa punktus
skolā. Tas dos iespēju ieraudzīt skolas vidi no malas.
3. Jautājums
3.1. Skolas padomes locekļi atkārtoti runā par ēdiena kvalitāti skolas ēdnīcā. Galvenie
jautājumi, kurus uzdod klašu vecāki ir par ēdiena kvalitāti, par sūdzībā no skolēniem, kuri sūdzas
par to, ka ēdiens mēdz būt līdz galam neizvārīts un auksts.

Vecāku padomes locekļi savstarpēji diskutē par iespējamajiem risinājumiem, lai šos jautājumus
tomēr būtu iespējams atrisināt. Diskusijas laikā padomes locekļi pieņem lēmumu, ka skolas
padomes priekšsēdētājs sazināsies ar ēdinātāja pārstāvjiem, vai valsts dotācija 1,40 eiro apmērā
uz skolēnu ir pietiekama. Nepieciešamības gadījumā tiks sagatavota vēstule pašvaldībai par
iespējamām papildus dotācijām ēdināšanas uzņēmumam.
Skolas direktore informē, ka saistībā ar bērnudārza siltināšanas darbiem, bērnudārza audzēkņi
tiks izmitināti skolas telpās. Līdz ar to vasaras periodā skolā lielāki remonta darbi netiek plānoti.
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