
Inčukalna pamatskolas  

SKOLAS PADOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

 

Sapulces norises vieta: Inčukalna pamatskolas Aktu zāle 

Sapulci sasauc: 21.07.2020, skolas padomes priekšsēdētājs Jānis Reklaitis 

Sapulces norises datums: 27.08.2020 

Sapulces sākums: plkst.19:30 

Sapulcē piedalās: padomes priekšsēdētājs Jānis Reklaitis; pedagogu pārstāvji: Irēna Ņikitina, Agnese 

Kalniņa, Aiva Švikule, Zinta Nolberga; vecāku ievēlēti pārstāvji: Linda Markus, Elga Garanča, Sanita 

Preinberga-Jarohoviča, Jānis Reklaitis, Agnese Liepiņa, Arnis Indriksons, Antons Kuzmins, Jolanta 

Bodniece, Inna Hoņavko, Jānis Hasners, Ineta Lejniece, Zinaīda Mūrniece, Madara Barkāne; skolēnu 

pārstāvis Rihards Hoņavko 

Sapulci vada: Inčukalna pamatskolas direktora p.i., direktora vietniece māc. jaut. Irēna Ņikitina 

Sapulci protokolē: Jolanta Bodniece 

 

Sapulces darba kārtība: 

1. Mācību īstenošana 2020./2021 mācību gadā 

2. Erasmus projekti 

3. Dažādi jautājumi 

 

Sapulces darba norise: Sapulci vada skolas direktora p.i. Irēna Ņikitina. Tiek rādīta sagatavota 

prezentācija, kas ietver sapulces iepriekš definētās tēmas.  

 

1. Mācību īstenošana 2020./2021 mācību gadā 

Stāsta I.Ņikitina. 24.07.2020 skolas padomes pārstāvjiem tika izsūtīts dokuments „Kārtība, kādā Inčukalna 

pamatskolā tiek organizēts mācību process 2020./202. mācību gadā”, lai iepazītos un sagatavotu 

jautājumus. Visa aktuālākā informācija pieejama Inčukalna pamatskolas mājas lapā.  

Mācību gada prioritātes – Covid-19 ierobežošanas pasākumi un kompetenču izglītības pieejas ieviešana 

1., 4. un 7.klasēs. Šajās klasēs vērtējumiem netiks izmantotas atzīmes, būs cita veida apgūtās vielas 

atspoguļojums, piemēram, procenti no 100.  

Skola strādās pēc „A” modeļa – klātienē, ar higiēnas, distancēšanās un kustības virziena norādēm, 

veselības stāvokļa uzraudzīšanu un informēšanu. Infografika skolas mājas lapā, skolas Facebook profilā un 

visās skolas telpās informatīvi plakāti. Visā skolā izvietoti dezinfekcijas līdzekļi. 

1.septembra svinīgais pasākums bez vecākiem. Iespējamie scenāriji. 

Mācību laikā katra skolas klase organizēsies kā atsevišķs kolektīvs, maksimāla kontakta samazināšana ar 

pārējiem. Higiēnas ievērošana. Jāizmanto tikai savi mācību piederumi, maiņas apavi obligāti. Pamatā 

mācības vienā klases telpā. Skolēniem nebūs brīva, bet gan kontrolēta pārvietošanās pa skolu, jo mācību 

darbu organizēs tā, lai nenotiek drūzmēšanās. Stundu sākums no rīta 8:30 1.-4.klasēm, 9:00 – 5.-



.9.klasēm. Mācību stundu sarakstu veidos tā, lai pēc iespējas būtu dalījums pa priekšmetu blokiem. Mācību 

plāns nākamajai nedēļai tiks sagatavots jau iepriekšējās nedēļas piektdienā. Baseina nodarbības būs.  

Nav pieļaujams, ka skolu apmeklē bērni ar elpceļu slimības pazīmēm. Ārsta zīme nepieciešama vienmēr, ja 

neapmeklē skolu veselības stāvokļa dēļ. Arī, ja kavējums ir viena diena. Obligāti jāinformē par konkrētu 

prombūtnes iemeslu. 

Pusdienas 4 maiņās, ēdienkarte mājas lapā. Pagarinātās grupas vairs nebūs, skolā pēc mācību stundām 

var uzkavēties tikai tad, ja jāgaida autobuss.  

Vecāki jautā par skolas autobusa izmantošanu – atbilde, ka to drīkst braukt tikai skolēni. Jaunais autobusu 

saraksts pieejams skolas mājas lapā, sadaļā „Ārpus klases”. 

Viss „A” modeļa process tiks kontrolēts no valsts puses, lai gan skola var rīkoties pēc saviem ieskatiem, 

sekojot ieteikumiem.  

Vecāki jautā, vai var lietot savus dezinfekcijas līdzekļus. I.Ņikitina atbild, ka jā. Dezinfekcijas līdzekļus lieto 

tad, ja nav iespējas nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. 

I.Ņikitina ierosina BALSOT par dokumenta „Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek organizēts mācību 

process 2020./202. mācību gadā” pieņemšanu. BALSO vecāku pārstāvji - balsojums vienbalsīgi PAR. 

Dokuments pieņemts. Nākamās nedēļas sākumā tiks publicēts skolas mājas lapā un izsūtīts vecākiem E-

klasē.  

 

2. ERASMUS projekti.  

Stāsta Zinta Nolberga. Inčukalna pamatskola iesaistās 2 projektos. 

Pirmais projekts „Kopā pārmaiņu vējos”, piedalās 6 valstis, skolēni 4.-7.kl. (10-14 g.) kopā ar skolotājiem. 

Dalīšanās pieredzē par kompetenču izglītības ieviešanu, komunikācija angļu valodā. Sadarbošanās 

attālināti, ja būs iespēja, tad pēc tam arī klātienē. Projekta norises laiks 2 gadi, budžets aptuveni 21 

tūkstotis EUR, kas piešķirts tikai aktivitātēm, kas reāli notiks. 

Otrais projekts „Nākotnes kola sākas šodien”, kam piešķirts ap 30 tūkstoši EUR. Par to, kas skolā jāuzlabo, 

lai pēc iespējas veiksmīgāk noritētu kompetenču izglītības ieviešana. Pedagogu kursi. Drāmas priekšmets 

kā mācību stunda, par izdegšanas sindromu un digitālās kompetenču uzlabošana. Kā notiks projekta 

process, rādīs laiks. 

 

3. Dažādi jautājumi. 

Par direktora apstiprināšanu. Par jaunajiem skolotājiem un personāla izmaiņām. Visa aktuālā informācija 

skolas mājas lapā. Aicinājums regulāri iepazīties. 

 

 

 

 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 21:20                            Nākamā sēde tiek plānota 2021.gada pavasarī 

 

 

 


