Salaspils novada pašvaldības iestāde
Salaspils 1. vidusskola
Skolas padomes sanāksme
2022.gada 28. februārī
Protokols Nr.4
Sanāksmi vada:
skolas padomes priekšsēdētāja Tatjana Hrističa un direktore Vera Kalniņa
Sanāksmes dalībnieku skaits: 23
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: Tatjana Hrističa
Darba kārtībā:
1. Par izmaiņām izglītības procesā no 1. marta.
"No 2022.gada 1.marta līdz 31.martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar
izglītības iestādes padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt
pamatotu lēmumu par nemedicīnisku (auduma) aizsegu
nelietošanu vispārējas pamatizglītības programmas 1.–
3.klases izglītojamiem (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības programmās) izglītības procesā iekštelpās."
2. Par drošības sajūtu bērniem un ikvienam.
Ceturtdienas rīts visai pasaulei atnāca ar satraucošu ziņu par Krievijas militāru
uzbrukumu Ukrainai, kas ir vēršanās ne tikai pret Ukrainas suverenitāti, bet arī pret
demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām. Sociālajos medijos līdzās satraukumam
vecāki pauž bažas un neziņu par to, kā šādās situācijās runāt ar bērniem, mazināt
trauksmi un radīt drošības sajūtu. Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka
šobrīd ikvienam no mums ir svarīgi atcerēties par nosvērtu un līdzsvarotu rīcību, par
nepieciešamību turpināt dzīvot un strādāt ierastajā ritmā. Izglītības iestāžu, interešu
izglītības un sporta norises ieņem lielu un svarīgu vietu bērnu un jauniešu dzīvē,
tāpēc stabilitāte šajās jomās vairo drošību par situāciju Latvijā kopumā.
3. Citi jautājumi.
SANĀKSMES GAITA
1. Par izmaiņām izglītības procesā no 1. marta.
Skolas direktore Vera Kalniņa informē par izmaiņām izglītības iestāžu darbībā.
Ziņojuma laikā tiek minēts, ka saslimstības līmenis Salaspils teritorijā ir zemāks par
valsts saslimstības līmeni. Balstoties uz konsultācijām ar skolas medmāsu un
Salaspils Veselības centra pārstāvjiem, tiek piedāvāts diskusijām lēmums par
nemedicīnisku
(auduma)
aizsegu
nelietošanu
vispārējas
pamatizglītības
programmas 1.–3.klases izglītojamiem (tai skaitā interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmās) izglītības procesā iekštelpās.
Visi sanāksmes dalībnieki izsaka atbalstu lēmuma pieņemšanai
2. Par drošības sajūtu bērniem un ikvienam.

Skolas direktore Vera Kalniņa informē par valsts pārvalžu izstrādātiem bukletiem,
kas iesaka rīcību krīzes situācijās :
•
Aizsardzības ministrija buklets “Kā rīkoties krīzes gadījumā”
•
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sagatavotie
informatīvi
izglītojošie materiāli
•
Kultūras ministrijas aicinājums kritiski izvērtēt informāciju sociālajos
medijos
Vecāki arī aicināti iepazīties ar Pusaudžu un jauniešu centra speciālistu sagatavoto
bukletu “Kā runāt ar bērniem par karu”. Bukletā apkopoti speciālistu ieteikumi un
atbildes uz bērnu biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas ļaus vecākiem saglabāt
nosvērtību un sniegt bērniem pārliecību, ka arī lielu briesmu gadījumā vecāki spēs
parūpēties par viņu drošību.
Skolā arī tiek paredzētas un jau ir notikušas diskusijas un semināri, kuru ietvaros
tiks pārrunāta skolotāju rīcība un komunikācija par esošo ģeopolitisko situāciju ar
skolniekiem.
Tiek informēts, ka tiks pilnveidoti skolas iekšējie kārtības noteikumi un citi skolas
normatīvie dokumenti ar Pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas atbalstu.
Diskusijās par minēto punktu tiek uzsvērts sekojošais:
•
No vecākiem tiek uzsvērts informācijas trūkums par krīzes situācijas plāniem
un pieejamiem drošības objektiem Salaspils pilsētas un novada teritorijā.
Skolas direktore Vera Kalniņa apņemas nodot informāciju Pašvaldības
Civilās aizsardzības komisijai.
•
Nepieciešamība minimizēt skolā diskusijas par esošo ģeopolitisko situāciju
•
Jaunāko klāšu skolnieku vecākiem tiek ieteikts veidot situācijas stāstījumu
ar globusa vai kartes palīdzību, radot sajūtu par attālumu
•
Īpaši neuzsvērt stāstījumos frāzes ”krievi”, Krievija
•
Tā kā skolā pēc skolēnu padomes pārstāvja paustā tiek novērotas agresijas
izteiksmes pret krievu tautības bērniem, ir nepieciešams skaidrot, ka tautībai
nav sakara ar esošo ģeopolitisko situāciju.
•
Vecākiem tiek ieteikts sekot līdzi un skaidrot bērniem digitālās drošības
principus – informācijas patiesuma pārbaude(ja skolnieks nevar novērtēt,
jāgriežas pēc palīdzības pie vecākiem) un nevērt vaļā nezināma avota saites
3. Citi jautājumi.
3.1.
Telefonu lietošana
Tatjana Hrističa informē par to, ka tika konstatēti vairāki gadījumi, kad skolnieki
veic filmēšanu skolā ar dažādu saturu. Kā arī notiek filmētā materiāla izplatīšana
čalošanas vietnēs vai sociālos mēdijos. Tāpēc vecāki tiek aicināti nopietni sekot
līdzi bērna telefona saturam. Kā arī ir nepieciešamība skaidrot ne tikai no skolas
puses, bet arī no vecāku puses par filmēšanas vai arī fotografēšanas ētiskām
pusēm un to ietekmi uz bērna nākotni(gan kas filmēja, gan kuru filmēja). Kā arī
skaidrot par iespējamām sekām.
Papildus, atskatoties uz iepriekšējās padomes sanāksmes diskusijām par
telefonu lietošanas ietekmi un skolnieka psihoemocionālo un fizisko veselību,
Tatjana Hrističa informē par iespēju organizēt lekcijas no izglītības un veselības
ministrijas ieteiktā sadarbības partnera “Latvijas Drošāka interneta centrs”
(https://drossinternets.lv/ ), kas darbojas kopš 2006.gada, izglītojot un
informējot sabiedrību par bērnu drošību internetā un nodrošinot iespēju ziņot
par atklātajiem pārkāpumiem internetā.
Visi dalībnieki piekrīt lekciju organizēšanai
No vecākiem tiek jautāts, kā var vienoties par telefonu lietošanas ierobežošanu
un telefonu iespējamo uzglabāšanu pie skolotāja?
Atbilde: klases vecākiem ir iespēja vienoties ar klases audzinātāju par šādu
rīcību. Ir jābūt visu vecāku piekrišanai šādai rīcībai.

3.2.

Austiņu lietošana uz ielas
Tuvojoties pavasarim un vairāk laika bērniem pavadot ārpus telpām, vecāki tiek
aicināti pārrunāt ar bērniem austiņu lietošanas aizliegumu, piedaloties ceļu
satiksmē.

Sanāksme beidzās plkst.19:30
28.02. 2022.

Tatjana Hrističa

