
IZRAKSTS 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4412900124 

Skolas iela 13,Ošupes pagasts,  Madonas novads, LV -4833,  

                           tālrunis: +37164829617;  e-pasts:  degumnieki.skola@tvnet.lv 

 
Izglītības Iestādes Padomes sēde 

PROTOKOLS Nr. 1 

 
Laiks: 2017.gada 22.novembrī 

Sēdi vada: Priekšsēdētāja I.Baltā 

Piedalās: Vecāku pārstāvji- I.Baltā, K. Sosina, D. Brutāne, K. Jeršova, B. Gornava, I. 

Bremšmite, izglītības iestādes pārstāvji-direktore D.Rubene, DVAJ E.Zaube, DVIJ M. Bodža, 

pedagogs S.Šķēle-Stepanova, skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji- S.Šķēle, J.Radziņa, K. 

Kruglova, E. A. Ločmele, Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs A. Šķēls. 

 

Izglītības iestādes padomes sēdi sāk plkst. 15 00 

Darba kārtība: 

1. Izglītības iestādes padomes pārvēlēšanas. 

2. Izglītības iestādes darba prioritātes, iesaistīšanās projektos, aktualitātes, budžeta 

plānojums, realizācija. Izglītības iestādes akreditācija. 

3. Mācību un audzināšanas darbs-pozitīvais, problēmas, to risinājumi. 

4. Skolēnu līdzpārvalde, kā skolēns jūtas izglītības iestādē. 

5. Skolas formas, to piedāvājums. 

6. 27.11.2017. vecāku kopsapulces plānojums. 

7. Aktualitātes sagaidot Ziemassvētkus. 

8. Iekšējo noteikumu „Labie darbi”, „Sadarbība ar vecākiem” projektu izskatīšana. 

9. Ierosinājumi. 

Lēmumi: 

1. IIP priekšsēdētāja K.Jeršova, priekšsēdētāja palīgs K.Sosina, protokolists B.Gornava. 

2. Vecākiem atbalstīt anketēšanas un intervijas metodes izglītības iestādes izvērtēšanas 

procesā. 

3. Izglītības iestādes skolēnu līdzpārvaldei izstrādāt pozitīvas uzvedības nolikumu. 

4. Izvirzīt uz vecāku kopsapulci jautājumu par mobilo telefonu nelietošanu mācību un 

audzināšanas darba laikā no 8 20-16 10 1.-4.kl.skol.telefoni atrodas pie klašu 

audzinātājiem un 5.9.kl. skolēnu telefoni pie skolas dežurantes ieslēgti skapītī. 

5. Skolēnu mantas glabāt skolā līdz katra mācību gada 31.05., ja līdz tam laikam 

nepiesakās īpašnieks, tad mantas, drēbes tiek nodotas labdarībā. 

6. Skolas formu piedāvājumu skatīt skolasformas mājas lapā, sadaļā Degumnieku 

pamatskola, izvērtējam piedāvājumu, iegādājamies pēc saraksta individuāli. Skolas 

formu iegāde nav obligāta. 

7. Saskaņot iekšējos noteikumus. 

8. Papildus ēdienreizes ( launags) nodrošinājums skolēniem, kuri ilgāk uzturas skolā, 

izmaksas pēc fakta, apmēram 0,30 Eur centi par ēdienreizi. 

9.  Ziemassvētku pasākums 22.12.17., plkst. 19 00, skolā darbosies kafejnīca „Pie 

Skaidrītes”, Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam A. Šķēlam piesaistīt un nodrošināt 

apsargu pasākuma laikā.  

10. Ziemassvētku paciņu sagatavošana un izdale, atbild vecāku pārstāvis I.Baltā. 

Izglītības iestādes padomes sēdi slēdz  plkst. 18 00 

mailto:degumnieki.skola@tvnet.lv

