Salaspils novada pašvaldības iestāde
Salaspils 1. vidusskola
Skolas padomes sanāksme
2021.gada 15. novembrī
Protokols Nr.2
Sanāksmi vada Salaspils 1.vidusskolas direktore Vera Kalniņa
Sanāksmes dalībnieku skaits: 27
Sanāksme sākas plkst. 18.30
Sanāksme notiek attālināti MS TEAM
Uzdevumi:
Skolas padomes galvenie uzdevumi ir priekšlikumu izvirzīšana un ar skolas darbību
saistītu jautājumu izskatīšana.
Sanāksmi protokolē: Diāna Kokina
Darba kārtība:
1. Salaspils 1. vidusskolas skolas padomes darbības kārtības apstiprināšana.
Izskatot Salaspils 1.vidusskolas Skolas padomes darbības kārtību, kas izstrādāta
saskaņā ar Izglītības likuma 31 pantu, tika izvirzītas un apstiprinātas kandidatūras
Skolas Padomes priekšsēdētāja un vietnieka amatiem.
Izvirzītās un apstiprinātās kandidatūras : Laura Šterna un Tatjana Hrističa.
Nobalsoja par 23 skolas padomes ievēlētie dalībnieki.
2. Skolas mācību un audzināšanas procesa īstenošana attālināti un klātienē:
•

Direktores vietniece mācību darbā (7.-12.kl.) Annija Bergmane
prezentēja:

-

attālinātā mācību procesa izvērtējums

-

izmaiņas vērtēšanas kārtībā

-

10. klašu mācību izvērtējums

-

mācību priekšmetu olimpiāžu norise 2021./2022. m. g
•

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inga Brūvere –Vītuma
prezentēja :

-

svarīgais skolas ikdienas dzīvē

-

pasākumi klātienē

-

pasākumi attālināti

-

kāpēc mobings skolās ir sabiedrības spogulis?

-

Sociālo prasmju attīstīšana un emocionālais atbalsts

3. Par izmaiņām skrīninga testēšanas kārtībā no 15. novembra.
Skolas medmāsa Geižāne Marina informēja par skrīninga testēšanas kārtību no
15.novembra.
Testēšanas algoritma izmaiņas.
15. līdz 17.novembris:
Laboratoriskais skrīninga tests notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un
pārslimojušajiem).
1.-3.klases saņem 1 komplektu testēšanai mājās 21.novembrī.
4.-12.klašu skolēni saņem 2 komplektus testēšanai mājās -17. vai 18.novembrī, un
pirms atgriešanās skolā - 21.novembrī.
!!! Svarīgi atcerēties, ka paštestus veic visi: arī vakcinētie un pārslimojušie ( ar
sadarbspējīgo sertifikātu) un nevakcinētie skolēni.
22. līdz 26.novembris:
Laboratoriskais skrīninga tests notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un
pārslimojušajiem).
Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.
1.-3.klasēm 1 laboratoriskais skrīninga tests + 1 paštests mājās,
4.-12.klasēm 1 laboratoriskais skrīninga tests + 1 paštests skolā.
Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš
inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).

Pedagogiem, darbiniekiem novembrī paštesti netiek veikti.
Laboratoriskais skrīnings skolā notiek pirmdienās (15.11., 22.11., ...)
Ja bērns ir pārslimojis Covid19, lūdz atsūtīt vai uzrādīt sertifikātu klases audzinātājai
Paštestu rezultāti jānosūta klases audzinātājai/m. Uz lapiņas vai uz testa ieteicams
uzrakstīt datumu, lai nerodas pārpratumi.

4. Citi jautājumi.
Tika pieminēta ēdināšana- mazas porcijas, vēss ēdiens.
Atkārtoti tiks uzaicināts pāŗstāvis no ēdināšanas pakalpojuma kompānijas, lai
izrunātu aktuālos vecāku jautājumus.
Sanāksme beidzās plkst. 20.10.
15.11. 2021.

Diāna Kokina

