Ādažu vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols
Nr.2
Ādažos,

2015. gada 2. novembrī

Sēdi vada: J. Grasis
Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu un pieaicinātie skolas ēdinātāja
pārstāvi
Sēdi protokolē: R. Pauls
Vieta: Ādažu vidusskolas 228. Kabinets
Sēdi sāk plkst. 19.00
Sēdi beidz plkst. 20.55
Sēdes tēma: Skolēnu ēdināšanas un dažādi citi aktuāli jautājumi
Sēdes darba kārtība:
1. Tikšanās ar skolas ēdinātāja pārstāvi (SIA “Trojans”).
2. Par Ādažu vidusskolas padomes reglamentu (J. Grasis).
3. Par budžeta prioritātēm (D. Dumpe).
4. Dažādi.
Sēdes darba gaita:

1.

Tikšanās ar skolas ēdinātāja pārstāvi
Uzaicinātie pārstāvji atbild uz viņiem pirms tam iesniegtajiem jautājumiem. Skolas
padomes locekļi informē ēdinātāju pārstāvjus, kas šajā mācību gadā ir novērojamas
problēmas un sūdzības par ēdināšanu, kuras iepriekšējos gados netika novērotas –
auksts ēdiens, vienveidīgs ēdiens, bērniem nepierstas ēdienu kombinācijas, nav
paredzēts dzēriens ēdienreizēs, porcijas samazinātas, cenas paaugstinātas. Tāpat
tiek uzskatīts, ka joprojām ir nepietiekama rīcība celiakijas provokāciju novēršanā
ēdināšanas procesā.
Lēmumi:
1.1. Skolas ēdinātājs līdz 2015. gada 18. novembrim izmēģinās dažādus variantus,
lai ēdiena temperatūra būtu atbilstoša.
1.2. Skolas ēdinātājs līdz 2015. gada 18. novembrim iesniegs informāciju par
personāla kvalifikāciju, kas apliecina, ka uzņēmumā ir divi pavāri ar vismaz divu
gadu pieredzi darbā ar 500 un vairāk cilvēkiem un ka ir izieti kursi par celiakijas
ēdienu pagatavošanas prasībām.
1.3. Skolas ēdinātājs līdz 2015. gada 18. novembrim nosūtīs informāciju par PVD
(pārtikas un veterinārā dienesta) atklātajiem parkāpumiem ēdinātāja darbībā.

2.

Par Ādažu vidusskolas padomes reglamentu
Reglamentā ir nepieciešams ieviest izmaiņas, jo Ādažu vidusskolas padomes
reglaments ir izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13. pantu, bet šis pants
ir spēku zaudējis.
Lēmumi:
2.1. Ādažu vidusskolas padomes reglamentu izdod Skolas padome un saskaņo to
ar skolas direktori.
2.2. Tiek izmainīts Ādažu vidusskolas padomes reglamenta punkts 11.2.1. Bija
“viens vecāks nevar pārstāvēt vairākas klases”, turpmāk tas būs ”viens vecāks
nevar pārstāvēt vairāk kā 2 klases”.
2.3. Tiek izdzēsts no Ādažu vidusskolas padomes reglamenta punkts 11.2.2.

3.

Par budžeta prioritātēm
Par plānotajiem ieguldījumiem informē skolas direktore Dace Dumpe, direktora
vietnieks izglītības jomā informātikā Aivars Milancejs un direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā Gundars Subočs. Viņi arī sniedz atbildes par izvēlētajām
prioritātēm un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.

4.

Dažādi
6. novembrī skolā notiek “Sporto visa klase” atklāšana. Tajā piedalās 3.g klase, kura
izlozē ir ieguvusi pilnu ekipējumi (kopā Latvijā tādu iegūst 7 skolu klases).
Apstiprināti līgumi diviem Erasmus+ projektiem “Digitālie pilsoņi darbībā“ un “Sports
ir ne tikai futbols”.
Skola piedalās izlietoto bateriju un makulatūras nodošanā. Oktobrī tika savākti
794,49 kg baterijas un 6390,5 kg makulatūras.
Dace Bāliņa Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības sarūpētās sarkanbaltsarkanās
lentītes nodod 12. klašu audzinātājiem Anna Deniškānei un Raivim Paulam, lai 12.
klašu skolēni kopā ar NBS karavīriem 11. novembrī izdalītu visiem skolēniem,
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Notiek Maxima izglītības atbalsta programma Savai skolai. Tiek veikts balsojums
“Ādažu vidusskola piereģistrējas akcijai” – 5 par, 14 pret, 13 atturās.
Lēmumi:
4.1. Ādažu vidusskolas nereģistrējas Maxima izglītības atbalsta programmā Savai
skolai.

Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 7. decembrī plkst.
19.00 Ādažu vidusskolas 228. kabinetā.

Skolas Padomes priekšsēdētājs:

/Jānis Grasis /

Protokolētājs:

/Raivis Pauls /

