Uz skolu dodas arī vecāki.
Šīs nedēļas aktuālāka sarunu tēma – gatavošanās skolai – ienāk teju katrā ģimenē:
kādam uz skolu dosies pirmklasnieks, citam jau skolnieks ar pieredzi, vēl kādam mazbērns,
krustbērns, bet kāds cits varbūt pats turp dosies – kā skolnieks, kā skolotājs, vai varbūt kā
vecāks? Jā, jā -arvien biežāk skolā “ienāk” arī vecāki, un nevis tikai, lai sekotu līdzi sava
lolojuma skolas gaitām, bet arī, lai kopīgiem spēkiem veidotu vidi, kas rosina, attīsta un
priecē. Par to rūpējas arī Rojas vidusskolā izveidotā Skolas Dome, kurā ir gan pārstāvji no
Skolēnu padomes, gan no skolotāju kolektīva, bet visvairāk – skolēnu vecāki – vismaz pa
vienam pārstāvim no katras klases, lai apmaiņa ar informāciju būtu pēc iespējas efektīvāka.
Iepriekšējā mācību gadā tēmas, kam īpaši pievērsās Skolas Dome, bija rūpes par vidi,
par veselīgu ēšanu un konfliktu risināšana. Gada sākumā, Eko Rīcības nedēļas ietvaros, ar
skolēniem runājām par vienreizlietojamās plastmasas kaitējumu dabai un iespējām rast
citādus risinājumus. Bet, iestājoties pavasarim, visus aicinājām piedalīties Lielajā talkā. Par
to, cik aizrautīgi mums tur gājā, jau varēja lasīt avīzes “Banga” maija numurā.
Lai arī sabiedrībā kopumā veselīgas ēšanas paradumi kļūst populāri un informācija
arvien pieejamāka, skolēnu interesi nemainīgi piesaista ātrās uzkodas un kārumi, kas nereti
aizstāj pat ēdienreizi. Lai arī pilnvērtīgas pusdienošanas iespējas skolā ir, vecāku un skolotāju
atgādinājums to izmantot ir ik pa laikam nepieciešams. Par to runājām pagājušā gadā un
ceram uz atsaucību arī turpmāk.
Savukārt, Skolas Domes izstrādātos ieteikumus vecākiem, kā efektīvāk risināt
viedokļu sadursmes skolā un pie kā vērsties pēc palīdzības, pavisam drīz varēsiet lasīt e-klasē.
Neiztrūkstoši, ar Skolas Domes aktīvu līdzdalību, svinam skolā svētkus.
Ziemassvētkos visas klases sportoja lielo Rūķu pavadībā. Joku dienā par jautrām spēlēm
parūpējās Pepijas. Bet Lieldienās vesels pulks ar Zaķiem un citiem draugiem izkustināja gan
mazus, gan lielus – kurš tad spēj palikt vienaldzīgs, ja pilns “dārzs” ar olām? Tikmēr
vecākiem, kas iejutās tēlos un spēļu vadītāju lomās, īsta balva ir bērnu acīs mirdzošais prieks
un kopējā jautrība. Un ja vēl bērni šos notikumus atceras arī pēc vasaras brīvlaika, tas ir
pasākumu īstais kvalitātes zīmogs!
Septembrī mūsu darbs turpināsies. Ja arī Tev ir kāda ideja, doma vai mirklis, ko esi
gatavs dāvāt palīdzot, esi mīļi gaidīts! Mēs taču ikviens varam kā palīdzēt, lai skolas gads
mūsu bērniem būtu piepildīts un patīkams, vai ne?
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