Ādažu vidusskolas
Skolas padomes sēdes protokols
Nr.4
Ādažos,

2016. gada 1. februārī

Sēdi vada: J. Grasis
Piedalās: vairāk nekā puse Skolas padomes locekļu, karjeras konsultante Marina Dango
un pieaicinātais skolas formu ražotāju pārstāvis Jevgēnijs Tihonovs
Sēdi protokolē: R. Pauls
Vieta: Ādažu vidusskolas 228. Kabinets
Sēdi sāk plkst. 19.00
Sēdi beidz plkst. 20.48
Sēdes tēma: Skolas formu kvalitāte, karjeras izglītība un dažādi citi aktuāli jautājumi
Sēdes darba kārtība:
1. Par skolas formu piedāvājumu (J. Tihonovs, SIA “Koros”).
2. Par karjeras izglītību Ādažu vidusskolā (M. Dango).
3. Dažādi.
Sēdes darba gaita:

1.

Par skolas formu piedāvājumu
Uzaicinātais pārstāvis informē par pieejamajiem formu modeļiem zēniem un
meitenēm. Lai ietaupītu naudu, rekomendē pasūtīt komplektus un darīt to no 15.
maija līdz 15. jūnijam. Lai formu piegādātu laikā (līdz 1. septembrim), formai ir jābūt
pasūtītai ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam. Pēc tam pārstāvis atbild uz uzdotajiem
jautājumiem par kvalitāti un piegādi.
Lēmumi:
1.1. Ādažu vidusskolai formas tiek piegādātas ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms 1.
septembra (līdz 25. augustam).
1.2. Piegādes noteikumos iekļaut punktu, ka forma, ko vecāki neizņem norunātajā
laikā, tiek atstāta skolā un skola tālāk organize tās nokļūšanu līdz vecākiem.

2.

Par karjeras izglītību Ādažu vidusskolā
Informē par īstenoto pamatskolā un vidusskolā. 5. klasē “Profesija savā ģimenē”, 6.
klasē “Izpēti profesijas Ādažu vidusskolā”, 7. klasē “Profesijas Ādažu novadā”, 9.
klasē “Izpēti savu profesiju”. Vidusskolā profesionālā izglītība tūrismā 10. un 11.
klašu skolēniem, kā arī IT e-komercijas pamati Baltijas Datoru akadēmijā, studentu
diena vidusskolēniem, kad ciemojas absolventi. Ekskursija 26.02. uz “Skola 2016”.
12. klašu skolēni nāk individuāli un konsultējas par studiju un karjeras iespējām.
Pamatskolā skolēni piedaloties karjeras izglītībā, attīsta un pilnveido intervijas,
ēnošanas, prezentācijas, sadarbība grupā, aprakstīšanas prasmes.

3.

Dažādi
Tiek piedāvāts izvērtēt iespēju pagarināt laiku, līdz kuram ir pieejams launags.
Šobrīd silts ēdiens ir pieejams līdz 15.30.
Skolas kafejnīcas izvēles ēdienkartē ir pieejamas bulciņas. Tās pārbaudīja PVD un
atzina, ka tās drīkst tirgot.
Interesē skolas psihologu un sociālā pedagoga darbs. Īpaši interesē kā tiek strādāts
ar klašu saliedēšanu.
5.e klase ir uztraukusies par skolas somu smagumu. Tiek apspriesti iespējamie
risinājumi, lai šīs somas nebūtu tik smagas – atstāt skolā, viena grāmata mājās un
otra skolā.
Lēmumi:
3.1. Uzaicināt skolas psihologu uz nākamo sapulci, lai pastāsta par metodēm,
kuras izmanto klašu kolektīvu saliedēšanai.
3.2. Uzaicināt pašvaldības pārstāvi, lai tas informē par skolas ēdinātāja izvēles
konkursu.
3.3. Skolas mājas lapā ievietot informāciju par piešķirto finansējumu.

Sēdes vadītājs informē, ka nākošā Skolas padomes sēde notiks 4. aprīlī plkst. 19.00
Ādažu vidusskolas 228. kabinetā.

Skolas Padomes priekšsēdētājs:

/ Jānis Grasis /

Protokolētājs:

/ Raivis Pauls /

