Ogres Valsts ģimnāzijas padomes sēdes protokols Nr. 4
2020./2021. m.g.
2021.gada 10.martā
Protokolists: Ņina Asare (9.b)
Piedalījās: Olga Veipa (7.b), Indra Kalniņa (7.c), Līga Mekša (7.e), Uģis Grīnbergs
(8.b), Renāte Nelsone (8.c), Dace Vasioleka (9.a), Anita Stukāne (9.a), Ņina Asare
(9.b), Renāte Gremze (9.b), Ilona Pukjāne (9.c), Dina Buse (9.c), Sinta Vempere
(9.e), Marina Tribocka (10.b), Gunta Sergejeva (11.a), Ilze Miezere (11.b),
skolnieces - Elīza Savicka un Sintija Zadaua (11.d), pedagogs - Gundega Vekmane,
direktores vietniece - Anete Ezeriete un direktore - Inna Zeņkeviča.
Nepiedalījās: Aija Mežale (7.a), Līga Mailīte (7.c), Inga Prince (7.d), Anda
Bimbere - aizvieto Līga Mekša (7.e.) Uvis Briedis (8.a), Timurs Ziedonis (8.d),
Marika Beķe (8.e), Mareks Savickis (11.d), Ilze Znotiņa- Ansone (12.b).
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.

Sapulces atklāšana, dienas kārtības izziņošana (Anita Stukāne)
Sapulces protokolētāja iecelšana (Anita Stukāne)
OVĢ vecāku nedēļa (Anete Ezeriete)
Skolas aptaujas rezultāti (Anete Ezeriete)
Vai un kā tiek plānotas skolēnu individuālās konsultācijas, kas šobrīd ir
atļautas un finansētas no IZM?
6. Par iestājpārbaudījumiem 10 klasei. Kā tie tiek plānoti? Kāds formāts?
OVĢ iekšējie noteikumi 29.12.2020. Nr. 2 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem
Ogres Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās” 10.punkts nosaka
ka iestājpārbaudījums ir rakstveidā. Kā tiek plānots to realizēt? Ņemot vērā,
ka šobrīd ir skaidrs, ka klātienē mācības neatsāksies.
Šobrīd Ogres 1.vidusskola plāno, kā iestāšanās izvērtējuma sastāvdaļu –
motivācijas vēstuli, bet OVĢ iestājpārbaudījumus.
7. Par OVĢ 2021.gada budžetā iekļautajām investīcijām. Vai tiek plānota jauna
mācību līdzekļu iegāde (tai skaitā mācību literatūra, metodiskie materiāli,
digitālie mācību līdzekļi un resursu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību
materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādi) kādā apjomā no pašvaldības finanšu
līdzekļiem (neieskaitot valsts mērķdotācijas finansējumu).
8. Par Latvijas skolas soma projektu – ņemot vērā ka piedāvājumu klāsts ir gana
plašs, vai ir zināms, kāda aktivitāte šogad tiek plānota (virtuālā teātra izrādes
apmeklējums, vai kas cits)? Vai skola plāno dalību kādā lielākā tiešsaistes
pasākumā?
9. Vai skolai ir plāns attiecībā uz emocionālo atbalstu pedagogiem šajā
saspringtajā laikā?
10. skolas starpinstitucionālā sadarbība izglītojamo atbalstam?
11. Mācību norise (attālinātās mācības), citi jautājumi
12. Vienošanās par nākamās sapulces norises laiku

Izskatītie jautājumi:
1. Par sapulces protokolistu tiek ievēlēta Ņina Asare.
Balsojums:
PAR 19
ATTURAS 0
PRET 0
2. Anete Ezeriete informē par OVĢ notikušo vecāku nedēļu:
Vecāku nedēļas ietvaros tiešsaistē notikušas 22 vecāku sapulces, izlaiduma klasēm
sniegta informācija par eksāmeniem, kā arī prezentēts jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas
ēkas projekts, norisinājies seminārs vecākiem un pedagogiem “Kā runāt ar jaunieti par
karjeru?”
3. Anete Ezeriete informē par skolas aptaujas rezultātiem:
Aptaujā piedalījās apmēram 260 respondenti. Aptaujā noskaidrojās, ka aptaujāto
apmierinātība ar attālināto mācību norises procesa organizēšanu novērtēta ar 7,7
punktiem, aptaujātie uzskata, ka bērni aktīvi piedalās mācību procesā (7,3 punkti),
aptaujātie uzskata, ka bērniem ir nepieciešama vecāku iesaiste mācību satura apguvē
(4,7 punkti), komunikācijas biežums ar priekšmetu skolotājiem nepieciešama reti (2,3
punkti), līdzīgi ar klases audzinātāju (2,7 punkti).
4. Inna Zeņkeviča informē par skolēnu individuālo konsultāciju norisi:
Skolēnu individuālās konsultācijas notiek no š.g. 4.marta, prioritāri – tiem, kuri
attālināto mācību procesā saskārušies ar grūtībām mācību vielas apguvē. Uz
konsultācijām skolēnu var aicināt skolotājs, konsultācijas var pieteikt vecāks – rakstot
pieteikumu e-klasē. Izvērtējot visas epidemioloģiskās prasības, daudzas konsultācijas
notiek arī tiešsaistē 1:1.
5. Inna Zeņkeviča informē par iestājpārbaudījumiem 10. klasēs:
9.klašu absolventi kārtos tikai monitoringa darbu, kurš nevarēs ietekmēt gala
vērtējumu priekšmetā. Gala vērtējums veidosies no tā, kā skolēns priekšmetu ir
apguvis mācību gada griezumā. Skolas uzņemšanas noteikumi izvēloties mācības
turpināt OVĢ – vērtējums 6 balles un vairāk izvēlēto jomu profila priekšmetos. Ja
vērtējums kādā no profila priekšmetiem ir zem 6 ballēm, tad jākārto tests tikai tai
daļai, kur saņemts zemāks vērtējums. Otra daļa ir intervija ar direktori.
Reaģējot diskusijas laikā izskanējušajiem apgalvojumiem, vai nav iespējama situācija,
ka skolēns iestājas Ogres Valsts ģimnāzijā, taču beidz vispārizglītojošo skolu,
direktore norāda, ka šobrīd ir paredzēts celt ēku Ogres Valsts ģimnāzijai, taču skolu
tīkla reorganizācija ir Izglītības pārvaldes kompetence. Ogres Valsts ģimnāzijas
statusa saglabāšanai ir jāizpilda vairāki kritēriji, ko ģimnāzija arī mērķtiecīgi plāno
īstenot, nodrošinot augstus mācību sasniegumus, veikt metodisko darbu novadā,
popularizēt skolu un nodrošinot nepieciešamo skolēnu skaitu. Nākamajā mācību gadā
plānota skolas akreditācija, kas nozīmē, ka pie reorganizēta skolu tīkla būtu
nepieciešams atkārtoti kārtot akreditāciju.
6. Inna Zeņkeviča informē par jaunu mācību līdzekļu iegādi:
Skola patreiz rūpīgi seko līdzi piedāvājumam attiecībā uz dažādiem digitālajiem
mācību līdzekļiem, taču pagaidām ir nogaidoša. Sākoties jaunajam mācību gadam,
tiks lemts arī par dažādu mācību līdzekļu iegādi, lai nodrošinātu skolēniem labāko un
nepieciešamāko.

7. Anete Ezeriete informē par skolas somas projektu:
OVĢ sadarbībā ar Latvijas skolas soma projektu šajā pusgadā jau noorganizējusi 6
pasākumus – muzikālas izrādes latviešu valodas un literatūras stundas ietvaros “No
Veidenbauma neaizbēgsi” Piedāvājums ļoti plašs, bet skolēnu noslogotības dēļ, tas
rūpīgi tiek pārskatīts un izvērtēta gan pasākuma lietderība, gan potenciālais
apmeklējums.
8. Inna Zeņkeviča informē par emocionālo atbalstu pedagogiem:
Jau šobrīd pedagogiem tiem piedāvāti kursi, lai veicinātu psihoemeocionālās
veselības stabilitāti. Visu marta mēnesi ar pedagogiem tiek organizētas individuālas
pārrunas, kuru laikā tiek pārrunāta slodze un sniegts nepieciešamais atbalsts.
Direktore uzskata, ka vislielāko atbalstu pedagogam var sniegt vecāku labie vārdi.
9. Anete Ezeriete informē par plānoto:
• no 2021.gada septembra 10.klasei (Inženierzinātne) kā izvēles priekšmets Valsts
aizsardzības mācība, 7-9.klašu grupā ārpusstundu aktivitātes;
• 2021.gada augustā – skolotāju digitālo prasmju pilnveide (google kalendārs);
• Atvērto durvju dienas pasākums ~ aprīļa beigas (K.Kiršteins ar radošo komandu);
• Turpinās programma Pumpurs, no septembra atsākam MOT programmu ar mūsu
pašu skolotāju iesaisti;
• Skolas labiekārtošanas darbi skolēnu sagaidīšanai mācību gada sākumā – esošā
budžeta un iespēju robežās;
• Gatavošanās akreditācijai.
Ierosinājumi:
● Skolas iekšējās kārtības noteikumos iestrādāt noteikumu par kameru
obligātu ieslēgšanu attālināto mācību procesa laikā notiekošajās tiešsaistes
stundās.
Balsojums:
PAR 19
ATTURAS 0
PRET 0
10. Nākamā sapulce: 19.maijā plkst 18.30
Protokola apstiprināšana:
Protokoliste: Ņ.Asare
Skolas padomes priekšsēdētāja: A.Stukāne

