Ogres Valsts ģimnāzijas padomes sēdes protokols Nr. 3
2020./2021. m.g.
2020. gada 10.decembrī

Protokolists: Anete Ezeriete
Piedalījās: Aija Mežale (7.a), Olga Veipa (7.b), Indra Kalniņa (7.c), Anda Bimbere (7.e.), Uvis
Briedis (8.a) Uģis Grīnbergs (8.b), Dace Vasioleka (9.a), Anita Stukāne (9.a) Ņina Asare (9.b),
Renāte Gremze (9.b), Sinta Vempere (9.e), Marina Tribocka (10.b), Ilze Miezere (11.b), Anete
Ezeriete un Inna Zeņkeviča
Nepiedalījās: Līga Mailīte(7.c), Inga Prince (7.d), Renāte Nelsone (8.c), Timurs Ziedonis (8.d),
Marika Beķe (8.e), Ilona Pukjāne (9.d), Gunta Sergejeva (11.a) , Mareks Savickis (11.d), Ilze
Znotiņa- Ansone (12.b), Elīza Savicka un Sintija Zadaua, Gundega Vekmane,

Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sapulces atklāšana, dienas kārtības izziņošana
Sapulces protokolista iecelšana
Skolas jaunumi
Informācija par anketas izstrādi
Mācību norise (attālināta mācīšanās)
Citi jautājumi
Nākamās sapulces vienošanās datums

Izskatītie jautājumi:
1. Tiek ievēlēts sapulces protokolists Anete Ezeriete.
Balsojums:
PAR 14
ATTURAS 0
PRET 0
2. Marina Tribocka atklāj padomes sēdi un izklāsta šīs dienas darba kārtību, aktualizējot visus
svarīgākos jautājumus.
3. Inna Zeņkeviča sniedz īsu ieskatu skolā notiekošajās lietās. 4. punktā tiek sīkāk iztirzāti dienas
kārtībā ietvertie jautājumi.
4. Inna Zeņkeviča sniedz ieskatu par attālinātā mācību procesa norisi:
4.1. OVĢ ir vienīgā skola, kas pēc brīvlaika turpināja mācības 100% attālināti un šobrīd
saņemta atgriezeniskā saite, ka mācības organizētas labāk kā pavasarī. Skolotāji apguvuši
visas Google sniegtās priekšrocības un pastāvīgi organizē mācību procesu šajā platformā,
taču kā oficiālo saziņas kanālu ar skolēniem un vecākiem atstājuši e-klasi.
4.2.Iepazīstina skolas padomes pārstāvjus ar informāciju, ka IZM piešķīra papildu
finansējumu skolai par attālināto mācību organizēšanu. Skolas pārstāvji ir izstrādājuši
kritērijus, pēc kuriem tiek aprēķināta šī finansējuma sadale, kā arī ir sagatavojuši un
nosūtījuši skolotājiem pašvērtējuma anketu. Skola lūdz izskatīt piedāvātos kritērijus un
pieņemt tos.
Balsojums:
PAR 14
ATTURAS 0
PRET 0
4.3.I.Zeņkeviča ziņo, ka skola attālinātā mācību laikā regulāri uztur komunikāciju ar
vecākiem un ir parādījusies nepieciešamība vecākiem saņemt savstarpēju palīdzību. Lūdz
skolas padomi izskatīt iespēju vecākiem sniegt konsultatīvu palīdzību vai atbalstu,
jautājumos, kas skar bērnus un mācību procesa kvalitatīvu organizēšanu un norisi.

4.4.I.Zeņkeviča dalās pārdomās par notikušo tiešsaistes tikšanos ar IZM, IKVD, LPS un VISC
pārstāvjiem, lai pārrunātu attālināto mācību procesa norisi. Skola tika izvēlētā nejaušā
izlases kārtībā un tā bija iespēja dalīties ar savu pieredzi. Galvenās atziņas no sarunas:
skolēni vēlas atgriezties skolā, skola gatavojas plānam B, proti, mācību process tiks
nodrošināts daļēji klātienē un daļēji attālināti, taču sekosim novada rekomendācijām kādā
proporcijā tas varētu tikt īstenots. Skolas prioritāte šobrīd būtu sniegt klātienes
konsultācijas izlaiduma klasēm un visos eksāmena priekšmetos.
5. Vecāki dalās ar savām atsauksmēm par attālināto mācību procesu. Būtiskākās atziņas –
skolēni mācās ar interesi, ir aizņemti visu mācību dienu, visbiežākie ir tieši dažādi tehniskie
traucējumi, tāpēc aicina skolotājus būt saprotošiem, ilgojas pēc klātienes konsultācijām, kā arī
izjūt klātienes konsultāciju trūkumu.
6. M.Tribocka un A.Stukāne informē, ka ir uzsākts darbs pie anketas veidošanas, kā arī apzināti
iespējamie jautājumi, taču gaidīsim, kad bērni atgriezīsies skolā, jo šobrīd anketas aktualitāte
ir mazinājusies.
7. Ierosinājumi:
- Turpināt uzsākto attālināto mācību procesu un sekot līdzi tā norisei no visām iesaistītajām
pusēm.
12. Nākamā sapulce: 11.februārī plkst 18.30
Protokola apstiprināšana:
Protokoliste: A.Ezeriete
Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece: M.Tribocka

