Rojas vidusskolas Skolas domes sanāksmes protokols
Roja,2021.gada 21.aprīlī.
Sēdi vada: Santa Veide, Kristīne Maslovska
Piedalās: Santa Veide, Kristīne Maslovska, Dace Kirilova, Kristīne Voldemāre, Dace
Feldmane, Aigita Sprince, Inga Otmane, Egija Hazena, Inga Sļepcova, Patrīcija Kleinberga,
Zanda Sigai, Ivars Jaunozols
Protokolē: Kristīne Maslovska
Sēdi sāk plkst. 18.00 Zoom tiešsaistē
Darba kārtībā:
1) Skolēnu sekmes un šī mācību gada noslēgums;
2) Skolas vērtību iedzīvināšana un novērtēšana;
3) Citi jautājumi.
Sanāksmē apspriedām un nolēmām, ka:
1) Diskusijā par skolēnu sekmēm un šī mācību gada noslēgumu S.Veide iepazīstināja ar
aptaujas sākotnējiem rezultātiem - vecāku, skolotāju un skolēnu viedokļiem
saistībā ar mācību atsākšanu klātienē. Sākotnējie rezultāti rāda, ka skolotāji dod
priekšroku mācību norisei klātienē; lielākā daļa vecāku atbalsta atgriešanos skolā;
jaunāko klašu skolēni ir par mācībām klātienē, 6.kl. skolēnu viedokļi dalās, bet,
sākot ar 8.kl., vairums izvēlētos mācību gadu pabeigt attālināti. Apkopojot iesaistīto
pušu viedokļus un argumentus, atzīmējam, ka skolas direktors ir atbildīgs par
Valdības lēmumu īstenošanu, tostarp attiecībā uz mācību darba organizāciju
(klātienē vai attālināti) un ar to saistītajiem pandēmijas ierobežojumiem. Šī brīža
situācijā būtiski ir mazināt plaisu starp to, ko mācību programmas ietvaros
nepieciešams apgūt, un ko skolēni reāli apgūst, mācoties attālināti; nepieciešams
rūpēties par bērnu un jauniešu psihisko veselību; kā arī dot iespējas saņemt visu
nepieciešamo palīdzību mācību programmas sekmīgai apguvē. Tanī pat laikā
nepeiciešams ievērot tās vajadzības, uz kurām aptauju dalībnieki norāda savās
atbildēs.
Aptaujas datu ievākšana turpinās un atgādinām skolēniem un viņu vecākiem
izmantot šo iespēju paust savu viedokli.
2) Attālinātais mācību darbs ir ieviesis korekcijas arī skolas vērtību iedzīvināšanā. Lai
izvērtētu, kas un cik lielā mērā no plānotā izdevies, tiks precizēti vērtēšanas kritēriji
(atbilstoši akreditācijas prasībām) un iekļauti māc.gada izvērtējuma anketā.
3) Šī mācību gada ievaros turpmākas Skolas Padomes sēdes plānotas netiek.
Nepieciešamības gadījumā jautājumi, kas saistīti ar pārmaiņām skolas un mācību
darba organizācijā, tiek apspriesti ar skolas direktores, skolas padomes
priekšsēdētājas un skolēnu pašparvaldes priekšsēdētājas iesaisti.
Sēdi slēdz plkst. 20:00

