Salaspils novada pašvaldības iestāde
Salaspils 1. vidusskola
Skolas padomes sanāksme
2021.gada 19.augustā
Protokols Nr.1
Sanāksmi vada Salaspils 1.vidusskolas 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.
Sanāksmes darba jautājumi:
1. Iepazīties ar mācību procesa organizāciju Salaspils 1. vidusskolā 2021./2022.m.g.
1.1. Par skolēnu testēšanu.
1.2. Par telpu vēdināšanu.
1.3. Par dienas kārtību.
1.4. Par sejas aizsargmasku lietošanu.
2. Citi aktuāli jautājumi.
Sanāksmē pieņemtie lēmumi un priekšlikumi:
1. Salaspils 1.vidusskolā mācības uzsāk apmēram 1265 skolēni. Mācībās klātienē
skolēni var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
1.1. Skolēnu testēšana. MFD laboratorija monitorēs testu nodošanu. Covid-19
tests jāveic bērniem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta. Neveicot testēšanu, skolēns nevar uzsākt un arī turpināt izglītības
ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai
pamatizglītības ieguvi 1.-8. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē. Izvēloties
nodrošināt pamatizglītības ieguvi ģimenē, vecāki raksta iesniegumu izglītības
iestādei, nodrošina mācību procesu, taču skolēna zināšanu novērtēšanu
organizē priekšmeta skolotājs.
1.2. Telpu vēdināšana. Starpbrīžos vēdina telpu. Skolēni un skolotājs atstāj
klases telpu. Uzturoties koplietošanas telpās, skolēni ievēro drošu distanci.
1.3. Dienas kārtība:
• Mācību stundu sākums: 1.-6. klasei 8:30, 7.-12. klasei 8:00. 1.-3.
klases skolā ierodas no 8:00-8:30.
• 1.-12. klases skolēniem pusdienām tiek atvēlēta viena mācību stunda.
• 2.-4. klasēm sporta stundas peldbaseinā notiek atbilstoši stundu
sarakstam.

•
•

5.-12. klašu sporta nodarbības notiek sporta hallē.
1. - 6. klasēm mācību stundas notiek klases kabinetā, izņemot mācību
priekšmetus - sports, datorika, mūzika, dizains un tehnoloģijas (5., 6.
klasei). 7.-12. klasēm mācību stundas notiek atbilstošos mācību
kabinetos.
1.4. Aizsargmasku lietošana.
Tika izvirzīts priekšlikums par sejas aizsargmasku lietošanu visām klašu
grupām:
1.-3. klase mācību stundās nelieto neviens, koplietošanas telpās lieto visi;
4.-6.klase mācību stundās nelieto neviens, koplietošanas telpās lieto visi;
7.-12.klase mācību stundās lieto tie, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāta (izņemot sporta, mūzikas un teātra mākslas
stundā), koplietošanas telpās lieto visi.
Par priekšlikumu tika balsots: PAR- 18, PRET-3, NEPIEDALĀS BALSOJUMĀ- 2
Tie, kas balsoja PRET, iebilst, ka 7.-12.klases skolēniem, kuriem nav sertifikāta, bet ir
negatīvs COVID-19 tests, jāliek sejas aizsargmaskas mācību stundu laikā.
2. Atbildes uz citiem jautājumiem.
• 1.septembrī 1.klases skolēnus vecāki pavada līdz garderobes skapītim.
• Klašu pasākumi pašlaik netiek organizēti.
• Pārrunāt ar 7.-12.klases skolēniem, ka starpbrīžos uzturas skolas
pagalmā un ārpus pagalma neiziet, lai nodrošinātu epidemioloģisko
drošību.
• Par piena un dārzeņu programmām vēl nav informācijas.
• 23.09. skolas mājaslapā būs informācija par 1.septembra pasākumu.
• Klases vecāku sanāksmes tiks organizētas tiešsaistē.
Sanāksme beidzas 20.10
Sapulci protokolēja Baiba Asare.

