Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes
IESTĀDES PADOMES
SĒDES PROTOKOLS

Gulbenē – 2016. gada 30. martā
Piedalījās – audzēkņu vecāki Simona Sniķe, Ilze Putne, Ilgvars Matīss, 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 padomes priekšsēdētājas informācija.
2. Projekta „Ēdam atbildīgi” koordinatores informācija par jaunumiem projekta
gaitā.
3. Iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki
un citas personas” apspriešana.
4. Vecāku sniegtā informācija par aktuālajiem jautājumiem.
5. Iestādes padomes līdzdarbība bērnudārza talkā Starptautiskajā zemes dienā un
bērnu pagalma rotaļu iespēju papildināšanā.
Sēdes gaitas izklāsts:
1. Iestādes padomes vadītāja S. Sniķe pateicas vecākiem par atsaucību un paziņo,
ka viņa bijusi iniciatore šai vecāku sanākšanai. Viņas doma ir parunāt par
jautājumiem, kas iestādei un vecākiem ir aktuāli.
2. Projekta „Ēdam atbildīgi” koordinatore I. Artistova parāda prezentāciju un
pastāsta par projekta gaitu, par jaunāko akciju rezultātiem. Vecāki saņem
ieteikumu brošūru par produktiem, kuri nesatur palmu eļļu.
3. Vadītāja D. Nagle informē vecākus par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā
izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” izdošanas
nepieciešamību. Tiek apspriests šo noteikumu saturs un izvietošana iestādē.
Noteikumi atradīsies pie iestādes dežuranta, kurš atbild par nepiederošu personu
reģistrēšanu un uzturēšanos iestādē.
4. D. Nagle pastāsta par plānoto līdzekļu izmantošanu vasaras periodā iestādes
zāles remontam un atbild uz vecāku jautājumiem par vasaras darbu
organizēšanu.
5. D. Nagle kopīgi ar I. Artistovu rosina vecākus padomāt par vecāku iesaistīšanos
bērnudārza talkā Starptautiskajā zemes dienā 22. aprīlī ar savām idejām un

darbu. I. Artistova piedāvā paskatīties prezentāciju par idejām dabas rotaļu
atribūtu dažādošanai no otrreiz izmantojamiem materiāliem. Vecāki nolemj
rosināt visu grupu vecākus iesaistīties šajā talkā kopā ar bērniem. Par citu
vecāku informēšanu un iesaistīšanu atbildīgi ir iestādes padomes vecāki.
1.grupas vecāki vēlas piedalīties savas grupas laukumiņa labiekārtošanā
augustā, kad bērnudārzā nebūs bērnu.
6. 1.grupas vecāku pārstāve L. Neilande vaicā par tehniskā personāla maiņu
grupiņā. Vadītāja atbild, ka skolotāju palīdze N. Ilgaža ilgstoši slimoja un
aizgāja no darba.
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