Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes padomes
sēdes protokols Nr.2
15.04.2019.

Piedalās: Velga Žaļima, Sabīne Jefimova, Simona Sniķe, Inita Artistova, Natālija Budrika, Dace Nagle,
Agita Upāne, Rendija Krasiļņikova, Raimonds Kārkliņš, Solvita Boša
Sēdi vada: Dace Nagle
Sēdi protokolē: Solvita Boša
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sporta sienas veidošana veļas žāvētavas vietā.
Lielās puķu dobes pārveidošana.
Grupu laukumiņu apzaļumošana.
Ekoskolas pasākumi.
Bērnu vērtēšana.
Bērnu svētki Druvienā.
Citi jautājumi.

Uzstājas:
Simonas Sniķes ievadvārdi par sēdes darba kārtību.
Tālāk turpina vadītāja Dace Nagle, izsakot pateicību vecāku padomei par Ziemassvētku
noformējumu, par ko tika saņemta novada pašvaldības atzinība. Tālāk vadītāja izstāsta par ieceri
izveidot sporta sienu vecās veļās žāvētavas vietā, lūdz vecākus padomāt par idejām šai sakarā.
Lielās puķu dobes pārveidošanai nepieciešamas ziemcietes, tādēļ iestādes padomes pārstāvjiem ir
uzdevums informēt par to savu grupiņu vecākus un iespēju robežās sagādāt ziemcietes (ja kādam
dārzā ir tik daudz, ka var padalīties utt.)
Inita Artistova stāsta par ekopadomes sēdē runāto un nolemto. Turpinām vairot augu daudzveidību
grupu laukumiņos, vairāku gadu gaitā mēģināsim realizēt projektu par augu taku. Šis viss, lai
piesaistītu tauriņus vasarā un putnus ziemā. Lūgums vecākiem palīdzēt pie dobju ierīkošanas grupu
laukumiņos.
14. maijā gaidām ciemos viesus no Alūksnes PII Sprīdītis un Balvu PII Pīlādzītis.
Maijā vecākiem būs jāaizpilda Ekoskolas anketas. Turpinām likt bildes bērnudārza Facebook lapā,
kur redzams, kā iepērkamies bez liekiem plastmasas iepakojumiem ar tēmturiem
#plastmasasniekiirlieki.
Inita Artistova pastāsta par bērnu dinamiskās vērtēšanas kartēm – trijām vecākajām grupām bērnus
vērtēs pēc iepriekšējām kartēm, bet jaunāko grupu bērniem vēl šogad nebūs katram savas kartes, jo
nav zināmi jaunie kritēriji. Jaunāko grupu bērnus vērtēs tāpat kā pagajušajā mācību gadā, rakstot
vērtējumus kopējā grupas kartē.
24.05. EBD projekta “Ready, steady, go!” noslēguma pasākums kopā ar vecākiem.

31.05. Izlaidums 6-7-gadnieku grupas bērniem.
31.05. bērnu svētki Druvienā. 5 -6- gadīgo bērnu grupiņa brauks visi ar skolotājām un vecākiem. 4 5- gadīgo bērnu grupiņas bērni uz Druvienu var doties kopā ar vecākiem. Transportu turp un atpakaļ
nodrošina bērnudārzs.
Tiek apspriests jautājums, ka mūsu iestādes padome vēlētos komunicēt ar citu PII iestādes
padomēm.
Vecāki vēlas, lai visi šie jautājumi tiktu apspriesti grupu sapulcēs. Nolemj, ka sapulces labāk rīkot pēc
māmiņdienu pasākumiem.
Vadītāja informē, ka nākamajā mācību gadā, iespējams, būs divi brīvprātīgie, pagaidām nav vēl
zināms, no kurienes tieši.
Vecāki izsaka lūgumu grupu sarakstēs atgādināt, ka vārti ir jāaizver vienmēr un katram, neskatoties
uz to, ka netālu nāk kāds cits vecāks.

Nolēma:
Lūgt vecākus dalīties ar idejām sporta sienai; palīdzēt sagādāt ziemcietes lielajai puķu dobei;
palīdzēt dobju ierīkošanā grupu laukumos.
Sarīkot vecāku sapulces pēc grupu māmiņdienu pasākumiem.

Sēdi vadīja: Dace Nagle
Protokolēja: Solvita Boša

