Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes
IESTĀDES PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Gulbenē – 2016. gada 8. decembrī
Piedalījās – audzēkņu vecāki Simona Sniķe, Sanita Kilinkaride, Aija Bujāne,
skolotāja Lāsma Lapkaša, vadītājas vietniece izglītības jomā Inita Artistova, vadītāja
Dace Nagle
Sēdes vadītāja – Iestādes padomes priekšsēdētāja Simona Sniķe
Sekretārs – Lāsma Lapkaša
Darba kārtība:
1. Iestādes vadītājas informācija.
2. Ekoskolas koordinatores I. Artistovas informācija par jaunumiem projekta
gaitā.
3. EBD projekta „Explore together” koordinatores L. Lapkašas informācija.
4. Iestādes padomes priekšsēdētājas un padomes locekļu informācija.
Sēdes gaitas izklāsts:
1. Iestādes vadītāja D. Nagle informē par Iestādes padomes personālsastāva
izmaiņām, apstiprināšanas un reglamenta izstrādes nepieciešamību.
Šajā mācību gadā grupu vecāku sapulcēs ir ievēlēti 5 jauni Iestādes padoms
locekļi: Rendija Krasiļņikova, Sanita Kilinkaride, Mārtiņš DidrihsonsLinards, Karīna Bētere, Edgars Lazdiņš.
Iestādes padome apskata padomes reglamenta paraugu. S. Sniķe to apsolās
nosūtīt padomes locekļiem caurskatīšanai un komentēšanai, lai varētu pieņemt
izpildei.
Vadītāja D. Nagle informē arī par nepieciešamību izveidot individuālo mācību
piederumu, ko nodrošina vecāki, sarakstu. Viņa pamato, ka to nosaka
Izglītības likuma 12.4 punkts- „individuālie mācību piederumi [izglītojamo
personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību
līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi,
apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un
tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs,
apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā
skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]”. Iestādes padome to
apņemas precizēt un izveidot.
Vadītāja arī pastāsta par iestādē veiktajiem remontiem un iegādāto inventāru.

2. Vecāki vēlas uzzināt par jaunumiem Ekoskolas projektā. Ekoskolas
koordinatore I. Artistova informēja par Ekopadomes sēdē nolemto, Rīcības
dienu aktivitātēm, par darbu projektos ”Ēdam atbildīgi” un jaunajā projektā
”Lielās augu medības”. Vecākiem viss, kas saistīts ar šīm aktivitātēm, ļoti
patīk un interesē.
3. Atbildot uz vecāku jautājumu par brīvprātīgā darba projekta gaitu mūsu
iestādē, L. Lapkaša pastāstīja par aktivitātēm, kuras veido un kurās iesaistās
spāņu brīvprātīgā Anabella.
4. Vadītāja D. Nagle ierosina iestādes padomei kopīgi pēc vecāku iniciatīvas
izdarīt kādu labo darbu. Iestādes padomes vadītāja S.Sniķe, pieņemot
piedāvājumu, veido diskusiju ar padomes locekļiem. Pirmā atsaucas A.
Bujāne. Viņa bija izgatavojusi zvaigznīti no dabas un otrreizējiem materiāliem
iestādes telpu vai laukumiņu rotāšanai. Tiek nolemts no 11. -16. decembrim
izziņot vecākiem par šo aktivitāti, un kopīgi ar bērniem pēcpusdienas cēlienos
izveidot rotājumus grupu laukumiņiem, jo Ziemassvētku svinības notiks mūsu
PRIEDĒS.
Padomes locekle S. Kilinkaride interesējas, vai viņa ir tiesīga organizēt grupas
vecāku sanākšanu. Vadītāja D. Nagle apstiprina, ka ne tikai tiesīga, bet ļoti
vēlams to darīt, lai veidotos vecāku kolektīvs. D. Nagle atgādina vecākiem, ka
viņi Iestādes padomē pauž ne tikai savu, bet visu grupas bērnu vecāku
viedokli, un šeit nolemto dara visiem vecākiem zināmu.
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