
Inčukalna pamatskolas 

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS 

 

 

2018.gada 23.maijā.  Inčukalna pamatskolā, 214.kabinetā. 

Padome sasaukta: 23.05.2018. plkst. 19:00 

 

Sapulcē piedalās:  

Inčukalna novada Domes pārstāvis Aivars Nalivaiko; 

Skolas direktors Kaspars Kiris; 

Skolotāju pārstāvji: Aiva Švikule, Sandis Kalniņš; 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāves: Arta Adrija Kerna, Samanta Asīte; 

Vecāku pārstāvji: 

1. Ģirts Greidiņš (2a, 9a), 

2. Jānis Hasners (2b, 4a, 6a), 

3. Elga Garanča (3a, 7a), 

4. Ieva Ķirse (4a), 

5. Jolanta Bodniece (8a), 

6. Laila Šestakovska (9a). 

 

 

 

Dalībnieku saraksts Pielikumā, reģistrēšanās lapā.  

 

Sapulci vada: Kaspars Kiris 

Protokolē : Jolanta Bodniece 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

 

 

Tēmas: 

1. Skolas paveiktais no 2015.gada 1.septembra un plāni turpmākajiem 3 gadiem - no 2018.gada 1.septembra; 

2. Projekta „Zaļais lietussargs” norises atskaite (t.sk. āra starpbrīžu realizācija); 

3. Vērtēšanas kritēriju nolikuma izmaiņas; 

4. Skolēnu telefonu lietošanas paradumi skolā, iespējamie pārmaiņu scenāriji; 

5. Pratībās (kompetencēs) balstīta izglītība. 

  



1. Prioritāšu īstenošanas plāns 2016.-2018. m.g. Skolēnu sasniegumi. Resursi. 

Sporta laukums. Izaicinājumi. Stāsta K.Kiris 

 

Šobrīd tiek labiekārtots sporta laukums. Veikti remonti vairākos kabinetos un visu 3 stāvu gaiteņos. Labi 

sasniegumi skolēnu tautas bumbas komandai un veiksmīgs Sporto visa klase projekts. Pierīgas skolu 

nodibinājuma reitingā 1.vieta VISC un alternatīvo mācību olimp.iesk. pamatskolu grupā 2016./2017.m.g. 

Pētījumos 4.-9.kl. regulāri labākajos 20-25% LV skolēnu vidū. Inčukalna pamatskola nodēvēta par lauku 

pamatskolu ar ģimnāzijas rezultātiem. Izaicinājumi: 6-gadīgo pirmklasnieku reforma - 2019.gadā visas 1.klases 

realizēt skolā. Nodrošināt higiēnas prasības skolām 2020.gadā. 2019.-2022.g. satura reforma – personāla 

izglītošana un pārējie ar to saistītie pasākumi.  

Skolas padomes pārstāvji rakstiski vērtē padarīto un sniedz ieteikumus nākamajam periodam. 

 

2. Projekts „Zaļais lietussargs” (Līdzfinansē Eiropas Savienības programma 

ERASMUS+). Stāsta Z.Nolberga 

Projekts noritēja no 01.06.2016-31.05.2018. Mērķis – sniegt ekoloģisku, dabisku izglītību ikvienam skolēnam, lai 

justos droši skolas vidē. Projekta ietvaros no Somijas skolu apmeklējuma radusies ideja skolas gaiteņu vizuālajam 

tēlam un āra starpbrīžu ieviešanai. Portugālē gūta pieredze mācību vadīšanai brīvā dabā, kas arī tiek realizēts 

Inčukalna pamatskolā. Ir iekārtota „zaļā klase” skolas pagalmā. Ieceres – mēbeļu transformācija – piemēri: ērti, 

saliekami/savietojami galdi; skapīši skolēnu personisko lietu novietošanai, lai tās nav jānēsā līdz; ērtas atpūtas 

zonas. Projekts ir noslēdzies. Ir izveidots skolas buklets, kur ir projekta apraksts. Vēl būs noslēguma konference. 

3. Vērtēšanas kritēriju nolikuma izmaiņas. Stāsta I.Ņikitina 
 

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pieejama skolas mājas lapā. Jāievieš Izglītības ministrijas ieteikumi 

izmaiņām/precizējumiem. Izmaiņas skar dažus punktus: 

Ieskaitīts/neieskaitīts tiek ņemts vērā, nosakot skolēna semestra vērtējumu, ja tas izšķiras (agrāk varēja tikt ņemts 

vērā); Noteikts minimālais vērtējumu skaits semestrī; Fiksētie pārbaudes darbi – e-klasē norādīti pārbaudes darbu 

kritēriji; Ieviest sistēmu pārbaudes darbu labošanai (noteikt termiņu un pieteikšanos); Precizēt, kad pieļaut 

izņēmumus (par sasniegumiem olimpiādēs, sportistiem utml.); Par izlaboto pārbaudes darbu uzglabāšanu 

(termiņš); Vērtējuma nv lietošana un skaidrojums. IETEIKUMS: E-klasē redzēt vērtējuma kritērijus, pārbaudes 

darba tēmas. Var sūtīt ieteikumus. Jaunais nolikums jāpieņem 2018.gada 7.jūnijā. 

Plānots anulēt/atjaunot e-klases paroles visiem, lai novērstu to, ka netiek izmantotas savas paroles, bet skolēns 

lieto vecāku un otrādi. 

 

4. Skolēnu telefonu lietošanas paradumi skolā. K.Kiris 
Veikta skolēnu aptauja par tālruņu izmantošanu. Secinājums – aizliegt nevar, jāveic pasākumi tehnoloģiju 

lietderīgai izmantošanai mācību darbā. 

LĒMUMS: Lietot tālruņus mācību procesā. Plānots aprīkot ar planšetēm vismaz vienu klasi. 

 

5. Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana Latvijā. K.Kiris 
Kas sagaida tuvākajos pāris gados. Mācību satura ietvars un īstenošanas vadlīnijas. Mācīšanās iedziļinoties, 

skola kā mācīšanās organizācija – plašākas kopienas iesaiste. Kādi vēlamies redzēt katru skolēnu. Jauno mācību 

saturu ieviesīs pakāpeniski. Mērķis – nodrošināt prasību realizēšanu uz esošās būves bāzes. Resursi esošie. 

Personāla izglītošana. 

Satura aprobācija līdz 2019.gada 31.augustam. Ieviešana no 2019.gada 1.septembra.  

 

 

Nākamā Skolas padomes sēde plānota 2018.gada rudenī. Datums tiks precizēts. 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 21:00 

 

Sapulces vadītājs:      Kaspars Kiris 

 

Protokolists:                  Jolanta Bodniece 


