
Cēsu 1. pamatskolas sapulces protokols Nr.2
Norises vieta: Gaujas iela 17, Cēsis
Datums: 30.05.2022.
Protokolēja: Inga Roma

Sapulcē apspriestais:
1. Mobilo telefonu lietošana skolā un stundu laikā – skola ir noteikusi, ka stundu laikā telefoniem

jāatrodas somās. Katram bērnam ir jāuzņemas atbildība par savu rīcību, tādēl atsevišķas
kastītes telefonu glabāšanai netiks gādātas.

2. Jāsakārto kavējumu sistēma – kāds ir risinājums? Ierosinājumi?

3. Sporto visa klase – konkursā iegūtais inventārs vēl nav piegādāts, bet ir procesā.

4. Beidzies projekts “Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un
mazināšanai bērniem”, kurā piedalījās mūsu skolas bērni. Projektā bērni nopelnīja iespēju
apmeklēt nometni vasarā.

5. Turpinās projekts Eko skola – skola ir pieteikusies Zaļā karoga iegūšanai.

6. Aprīļa mēnesī 4 bērni un 2 skolotāji Erasmus projekta “Don’t wait to se the destruction” ietvaros
dosies uz Sicīliju.

7. Skola ir iegādājusies 4 dokumentu kameras, kas nodrošina lielķas iespējas kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai gan klātienē, gan arī attālināti.Kameras iegādātas par vecāku
saziedotajiem līdzekļiem.

8. Vecāku padomei pievienojās skolēnu padomes pārstāvji – tādā veidā sēdē ir iespēja plašāka
viedokļu apmaiņa gan no vecāku, gan skolotāju, gan jauniešu puses.

9. Nākošajā mācību gadā skolā atgriezīsies kabinetu sistēma – bērni ies pie skolotājiem. Šādā
modelī skola vienmēr ir strādājusi. Pandēmijas laikā bērni klases nemainīja.

10. Skola aktīvi mēģina novērst neatļauto vielu lietošanu skolā. Ir bijis rīkots policijas reids ar suni.

11. Zēnu koris piedalīsies Siguldas Opermūzikas svētkos.

12. Ar 1. septembri skolā atsāksies vācu valodas stundas.

13. Skola meklē psihologu, logopēdu.

14. Ēdināšana – tiks rīkots jauns iepirkuma konkurss.

15. Ar sponsoru palīdzību sagādāts dekoratīvs parka sols pie skolas ieejas. Paldies Vecpilsētas
Kebaba īpašniecei S. Rozenovskai.



Skolas plānotie darbi:
1. Plānots remonts skolas ēkā Gaujas ielā 26  – tiks atjaunota kāpņu telpa, kā arī tiks

izremontēta skolas lasītava.

2. Vasaras brīvlaikā tiks atjaunotas daļa no mēbeļu virsmām.

3. Sadarbībā ar Cēsu pašvaldību tiks atjaunoti datori skolas datorklasē līdz septembrim.

4. Cēsu novada pašvaldības attīstības plānā līdz 2027.gadam ir paredzēts sakārtot skolas
pagalmu, sporta laukumu  un skolas darbnīcu, kur šobrīd atrodas zēnu dizaina un tehnoloģiju
mācību priekšmeta kabinets.

5. Velosipēdu novietnes uzlabošanas darbi – pārrunas procesā.

6. Ar septembri 1. un 2. klases bērniem tiks piedāvāts jauns pulciņš par drošības jautājumiem.

Vecāku dome ļoti priecāsies par idejām un ieteikumiem!

Kopā mums izdosies!


