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Cienījamie vecāki!  

Vienmēr gaidām un priecājamies jūs redzēt sava bērna skolā ar patiesu interesi 

par to, lai nākotnes skola sāktos jau šodien! Īstenojot vienu no šī mācību gada 

prioritātēm “Mācīšanas pieejas, kas attīsta dzīvei 21.gs. svarīgas zināšanas, 

prasmes, attieksmes un vērtības, izmantošana”, nolēmām, ka mums – 

pedagogiem – ne tikai pašiem jānoskaidro, kas tieši ir šīs dzīvei svarīgās un 

noderīgās “lietas”, bet arī jāzina, ko par to domā mūsu skolēni un jūs, vecāki! 

Skolas attīstības plānā tādēļ esam paredzējuši katru mācību gadu aptaujāt 3., 

4., 6., 9. un 10. klašu skolēnus un vecākus. Februārī minēto klašu skolēni un 

vecāki e-klases pastā saņēma aptaujas anketu “Skola2030. Organizācijas 

kultūra skolā” paroles. Aptaujā piedalījās gandrīz trešdaļa vecāku (aktīvākie 

9.b, 3.a, 4.a vecāki – gandrīz puse katras klases vecāku); skolēni, pateicoties 

klašu audzinātāju atbalstam, bija daudz aktīvāki (3.a, 3.b, 6.b un 10. – dalība 

pat vairāk kā 90%). Noskaidrojām, ka vislielākā vienprātība skolēnu vidū valda 

par to, ka labi mācīties ir svarīgi, savukārt vecāki visvairāk “jā” teikuši, 

piekrītot apgalvojumam, ka jūtas līdzatbildīgi par sava bērna mācību 

sasniegumiem. Toties pārdomu vērti ir vismazāk pozitīvo atbilžu saņēmušais 

jautājums skolēnu aptaujā: “Vai Tu ar kādu skolotāju pārrunā savus skolā 

sasniedzamos mērķus?”, kur lielākā daļa skolēnu atbild: “Reti”, un vecāku 

aptaujā jautājums: “Ja Jums ir kādas interesantas idejas, kas varētu būt skolai 

noderīgas, vai Jūs tās pastāstāt skolā?”, uz ko lielākā daļa vecāku atbildējuši 

līdzvērtīgi divējādi: “Nestāstu” vai “Dažreiz pastāstu”. Kāpēc nē? Meklēsim 

atbildes kopīgi!               Skolas vadība 

 

Aicinām … 
o piedalīties kā vērotājiem 

mācību stundās, interešu 

(pulciņu) nodarbībās un 

starpbrīžos, ielūkoties arī 

ēdnīcā; 

o saņemt stundas vērotāja 

lapiņu pie skolas dežurantes 

vai pedagoga, kurā ierakstīt 

savus komentārus. Lapiņu pēc 

aizpildīšanas atdot skolotājam 

vai dežurantei (ja vēlaties, viņa 

iedos aploksni, kurā lapiņu 

ievietot); 

o sarunāties par skolas dzīvi gan 

ar sava bērna pedagogiem, gan 

klasesbiedriem, gan skolas 

vadību; 

o būt atvērtiem sadarbībai, jo 

tikai godīgās trīs daļās (skolēns 

– vecāks – skolotājs) sadalot 

atbildību par skolēna 

mācīšanos, uzvedību un 

motivāciju, varēsim sasniegt 

mūsu kopīgo mērķi, ko izvirza 

jaunā mācību satura reforma 

(www.skola2030.lv): KATRS 

SKOLĒNS –  

o ATBILDĪGS 

SABIEDRĪBAS 

DALĪBNIEKS, 

o PERSONĪBA AR 

PAŠAPZIŅU,  

o RADOŠS DARĪTĀJS,  

o LIETPRATĒJS 

IZAUGSMĒ.  

 

 

Sveicināti  

Rūjienas vidusskolas 

 

no 19. līdz 23. martam! 
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Vai skolēni un vecāki e-klasē izmanto katrs savu paroli? 

Nākamā vecāku nedēļa 2018. 

gada rudenī! 

Sekojiet mums sociālajos tīklos: 

www.facebook.com/rujienas.vidusskola 

https://twitter.com/Rujienas_vsk 

Lai katrs iegūtu savu e-klases paroli un saņemtu sev adresēto informāciju, nepieciešams 

tikai darīt zināmu savu telefona numuru klases audzinātājai, un parole tiks nosūtīta 

automātiski!     Tomēr atbilde no aptaujas, kas sagādā prieku par veiksmīgu saziņu: 
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