Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes padomes
sēdes protokols Nr.1
23.10.2018.
Piedalās: Simona Sniķe, Sabīne Jefimova, Agita Upāne, Raimonds Kārkliņš, Natālija Budrika, Solvita
Boša, Velga Žalima, Dace Nagle, Inita Artistova
Sēdi vada: D. Nagle
Sēdi protokolē: S. Sniķe
Darba kārtība:
1. Realizētās idejas 2017./2018. mācību gadā (S. Sniķe)
2. Finansiālo līdzekļu izlietojums 2017./2018.m.g., plānotais 2018./2019.m.g. (D. Nagle)
3. Gulbenes 1.PII pedagogu kolektīva un vadības gaidas no Iestādes padomes (D. Nagle)
4. Iekšējās kārtības noteikumu saskaņošana (D. Nagle)
5. Ekopadomes darbība (I. Artistova)
6. Citi jautājumi.
Uzstājas:
1. S. Sniķe informē par realizētajām idejām 2017./2018. mācību gadā 1) Vecāku iesaistīšanās Gulbenes 1.PII kolektīva iniciatīvā par vecāku darbošanos grupiņās
kopā ar bērniem.
2) Vecāku dalība pedagogu kvalitātes pakāpju izvērtēšanas komisijā.
3) Neformālās izglītības projekta īstenošana “Vecāku skoliņa” (3 nodarbības).
4) Vecāku iesaistīšanās bērnudārza āra teritorijas apzaļumošanā, labiekārtošanā.
2. D. Nagle informē par finansiālo līdzekļu izlietojumu 2017./2018.m.g. un plānoto 2018./2019.m.g.
2017./2018.m.g. lielākais finansējums tika novirzīts darbinieku algās, iestādes pasākumos, remonta
darbos vasaras periodā, video novērošanas sistēmas uzstādīšanā.
2018./2019.m.g. lielākais finansējums paredzēts darbinieku algām, iestādes pasākumiem, Iestādes
un Eko padomes pieredzes braucienā uz Talsiem, koplietošanas telpu remonta darbiem.
3. D. Nagle informē par Gulbenes 1.PII pedagogu kolektīva un vadības gaidām no Iestādes padomes –


Vecāku atbalsts PII pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā iestādes akreditācijai 2020.gadā.

S. Sniķe informē, ka sniegs palīdzību pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai, kas būs nepieciešams no
vecāku puses.


Vecāku atbalsts pasākumos un iniciatīva dažādām rīcības dienām.
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Vecāku iniciatīva neformālu pasākumu organizēšanā.

S. Jefimova izsaka interesi pasekot neformālās izglītības projekta izsludināšanai un ierosina šos pasākumus
veidot saistībā ar ģimenes tradīcijām, talantiem, apvienojot tos ar radošajām darbnīcām.


Vecāku iniciatīva pasākuma organizēšanā iestādes vecākiem, darbiniekiem, bērniem.

Iestādes padomes dalībnieki vienojas par idejām padomāt, sazināties savā starpā un informēt D. Nagli par
nepieciešamā finansējuma iekļaušanu 2019.gada budžetā.


Vecāku atbalsts idejām un organizēšanai iestādes noformējumam uz Ziemassvētkiem.

Iestādes padomes dalībnieki vienojas pēc valsts svētkiem izsludināt vienu pēcpusdienu, kad satiekas vecāki,
kuri vēlas, uz ideju apspriešanu par Ziemassvētku noformējumu. Pēc ideju apspriešanas un apstiprināšanas
tālāk tiks izziņota informācija par radošo darbnīcu, kuras laikā idejas tiks realizētas.
4. D. Nagle informē par izmaiņām iestādes iekšējās kārtības noteikumos un virza tos uz saskaņošanu.
5. I. Artistova informē par rīcības pasākumiem Eko padomē –


Anketas izsūtīšana vecākiem par Eko skolas darbību un tēmu “Ūdens”.

Lūgums aicināt grupiņu vecākus būt aktīvākiem uz anketas aizpildīšanu. Pēc kopīgām diskusijām iestādes
padomes dalībnieki vienojas, ka vecāku informēšana par līdzīgām aktivitātēm varētu būt caur e pastu,
sazinoties whatsapp, kā arī piedāvājot drukātu anketas formu vecākiem grupiņās.


Auduma iepirkuma maisiņu gatavošana.

Lūgums atgādināt grupiņu vecākiem par šo Eko padomes iniciatīvu, lai katrai ģimenei būtu savs auduma
maisiņš.


29.10. PII notiks rīcības diena – seminārs par fiziskajām aktivitātēm.



Avīzes “Zaļie padomi” gatavošana un nodošana vecākiem.



Ziemassvētku paciņu bērniem gatavošana līdzīgi kā pagājušo gadu, cenšoties palielināt veselīgo
saldumu daudzumu.

N. Budrika ierosina paciņām pievienot nelielu dāvanu – spēli, grāmatu utml. S. Boša ierosina šo ideju
izmantot grupiņās kā loteriju.
6. Citi jautājumi –
1) S. Jefimova ierosina mainīt vecāku pieteikšanos iestādes padomei, tā veicinot vecāku iniciatīvu un
vēlēšanos iesaistīties. Cita forma varētu būt nevis kā viens no jautājumiem vecāku sapulcē, bet gan
brīvprātīga pierakstīšanās izvietotajā informācijā vecāku stūrītī.
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2) S. Jefimova ierosina organizēt pasākumu “Man vairāk neder, ņem sev līdz”, kur vecāki varētu
mainīties ar bērnu drēbēm, apaviem. Šāda pieredze ir citām Latvijas PII. S. Jefimova sazināsies ar
šīm PII, lai ievāktu informāciju un pieredzi.

Nolēma:
1. Iestādes padomes vadītāja S. Sniķe.
2. Iestādes padomes protokolētāja S. Boša.
3. Iestādes padomē uzaicināt pievienoties S. Jefimovu un A. Upāni.

Sēdi vadīja: D. Nagle
Protokolēja: S. Sniķe
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