OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
IKŠĶILES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLA
2021

SKOLAS STATUSS
Pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes
izglītības iestāde
 Reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā
 Realizē licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas - Mūzika, Māksla
 Blakus realizē interešu izglītības programmas
(sagatavošana mūzikā un mākslā, mākslas/
mūzikas studijas pieaugušajiem)
 Valsts un pašvaldības finansējums, skola
akreditēta līdz 2022.g. 31.maijam
 Pedagoģisko darbinieku algām - daļējs KM un
pašvaldības finansējums


SKOLAS PERSONĀLS 2021./2022.M.G. UN
AUDZĒKŅI

Administrācija - direktore, direktores vietniece
izglītības jomā, lietvede
 Saimnieciskais personāls - saimniecības pārzine,
apkopēja, garderobists, dežurants, tehniskais
strādnieks
 Pedagogi kopā 21: 5 -māksla, 16 - mūzika
atbilstoši katrai izglītības programmai
 Uz 31.08.2021.: 248 audzēkņi: 168 - profesionālā
ievirzes (1.klase - 31) , 80- interešu izglītība
Izlaidums (skolu absolvējuši 84 audzēkņi)
 20 audzēkņi absolvēs 2022.g.maijā


IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


Profesionālās ievirzes izglītības programmas

2021./2022.m.g. 1.klasē:

Stīgu instrumentu spēle (Vijole, Čells) – 4 stundas
nedēļā
 Pūšaminstrumentu spēle (Trompete, Flauta,
Saksofons, Klarnete) – 4 stundas nedēļā
 Taustiņinstrumentu spēle (Klavieres, Akordeons) – 4
stundas nedēļā
 Kora klase – 6 stundas nedēļā
 Vizuāli plastiskā māksla (9,10 gadu v.) - 10 stundas
nedēļā
Mākslas mācību priekšmetu bloks (Zīmēšana,
Gleznošana, Veidošana, Kompozīcija, Darbs materiālā)


DARBA REŽĪMS IMMS
Skolas darba laiks no 11.00
 Stundas laika posmā no (14.00 – 20.00 – grupu,
11.45 – 20.00 individuālās)
 Mācību stundas ilgums 40 min., starpbrīdis 5 min.
 Visi pedagogi strādā ar e-klasi;
 Garderobē strādā garderobists;
 Pie ieejas durvīm atrodas dežurants;
 Ieeja un izeja tikai no Strēlnieku ielas puses;
 Jānodrošina bērni ar maiņas apaviem ar
01.10.2021. – apavi jāievieto auduma maisiņā,
kuram virsū ir bērna vārds, uzvārds


DARBA REŽĪMS MĀCĪBU PERIODĀ
Mācību gads – septembris līdz maijs
 Skolēnu brīvdienas saskaņā ar IZM izdoto
rīkojumu (18-22 X, 22 XII -4I, 14-18 III)
 Papildus nodarbības (konsultācijas –katram
pedagogam 1h nedēļā) – vienojoties ar pedagogu,
gatavojoties koncertiem, konkursiem, skatēm, ar
vielas apguves grūtībām, pēc ilgstošas slimošanas
 IMMS mācības notiek klātienē
 Attālināti – ja noteikta karantīna bērnam,
pedagogam, grupai; noteikts attālināts mācību
process visai skolai, novadam, valstī
 IMMS nav mājmācības, nav tālmācības


VECĀKU SAISTĪBAS











Slēdz līgumu ar IMMS direktoru par mācībām
(līgums spēkā līdz 31.05.2022.), ar 01.09.2022.-jauni
līgumi
Veic mācību maksu līdz tekošā mēneša 25.datumam
Nodrošina bērnu ar personīgo mūzikas instrumentu
(iegāde, īre, u.c.)
Nodrošina bērna atkļūšanu līdz skolai un aizkļūšanu
no skolas
Vecāku sapulču, audzēkņu vakaru, koncertu, izstāžu
apmeklēšana (ja to paredz kārtība un epid.situācija)
Sadarbība ar pedagogiem, IMMS administrāciju
Stundu kavējumu pieteikšana e-klasē (līdz 3 dienām
pēc kārtas ģimenes apstākļu dēļ nav nepieciešams
dokuments)
Saslimšanas gadījumā- ārsta/stacionāra izraksts

MĀCĪBU MAKSA (LĪDZFINANSĒJUMS)
LĪDZ 31.05.2022.
Profesionālās ievirzes programmās EUR 14,23 mēnesī
(maksā par mācību periodu- 9 mēneši)
 Mūzikas instrumentu īre EUR 1,20 mēnesī bez PVN (ja tiek
īrēts no IMMS)
50% atlaide:
 Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem (nepilngadīgi, vienā
mājsaimniecībā, novadā deklarētiem kopā ar līgumslēdzēju)
 Maznodrošinātām un mazturīgām ģimenēm uz statusa
piešķiršanas laiku
 Konkursu laureātiem (1 - 3.vieta)LR, starptautiskos
konkursos uz 1 pusgadu
100% atlaide:
 Bērniem bāreņiem, izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām
(novadā deklarētiem)
 Mācību maksa jāveic neatkarīgi no stundu apmeklējuma
 Rēķinus saņem e-pastā (pirms tam aizpildot iesniegumu)


DOKUMENTI MĀCĪBU MAKSAS
ATVIEGLOJUMIEM

Iesniegums adresēts IMMS direktoram
(daudzbērnu ģimenēm)
 Informācija par ģimenes statusu (sniedz novada
pašvaldība skolai)
 Bāreņa vai invaliditātes apliecības kopija


Atvieglojumi tiek noteikti ar nākamo mēnesi pēc
dokumentu iesniegšanas
Septembrī dati par atlaidēm tiek apkopoti līdz 10
IX IMMS administrācijā

MĀCĪBU MAKSAS IZLIETOJUMS
Saskaņā ar Izglītības likumu:
 mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegāde
 izglītojamo un pedagogu dalībai radošos
pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli,
u.c.)
 pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides
kursiem

MĀCĪBU MATERIĀLI UN INVENTĀRS
Mākslas materiālus nodrošina skola (līdz
31.12.2021.)
 Pieņemam dāvinājumus un ziedojumus: dziju un
diegu atgriezumi, audumu atgriezumi, dabas
materiāli (zīles, kastaņi, oļi, jūras noslīpēti koka
gabali, u.c.)
 Mūzikas instrumentu daļēja īre no IMMS(vijoles,
čelli, daži pūšamie instrumenti)
 Katram bērnam ir nepieciešams mūzikas
instruments mājās, regulārs darbs mājās
 Skola nodrošina ar nošu materiāliem, solfedžo
stundās ar grāmatām, nošu burtnīcām, darba
burtnīcām, citiem izdales materiāliem


BŪTISKĀKAIS IKN
Mācību gada sākumā audzēkņi tiek iepazīstināti ar
IKN, Darba drošības noteikumiem grupu mācību
stundās
o Aizliegts lietot viedierīces stundu laikā. Atļauts tikai
starpbrīdī, netraucējot citiem mācību procesu, un
stundās, ja to paredz pedagoga darba metodes
Vērtēšana 10 ballu sistēmā:
• Mūzikā – stundas, ieskaites, mācību koncerti,
eksāmeni, konkursi, koncerti
• Mākslā – stundas, starpskates, skates, eksāmeni,
konkursi, izstādes
• Atskaitīšanas kārtība – absolvējot skolu/ pēc vecāku
iniciatīvas/ vienā mācību priekšmetā vērtējums
zemāks par 4 ballēm; neattaisnotie kavējumi
pārsniedz 30 %
• Atšķirīgs stundu laiks Mūzikas un Mākslas plūsmai
(nobīde 15 minūtes)


TESTĒŠANA. MASKU LIETOŠANA
Masku lietošana
(audzēkņiem)

Testēšana










Vakcinētiem un
pārslimojušajiem bērniem –
vecāki sniedz vienreiz info
lietvedei D.Kalniņai saskaņā ar
nosūtīto info
Pirmskolas vecuma bērniem
testus neveic
Ar 6 IX pēc testu rezultātu
saņemšanas katrs vecāks pats
ievieto info nosūtītā bērna
google dokumentā
Tālmācības (visp.izgl.) bērnus
var pieteikt IMMS testēšanai
Atbildīgās personas – lietvede
Dagmāra Kalniņa, dežurante
Singa Vanaga
Dežurants pie ieejas var
uzprasīt bērna vārdu, uzvārdu,
lai pārliecinātos par testa
rezultātu esamību IMMS
sistēmā




-

-

Koplietošanas telpās lieto visi,
izņemot pirmskolas vecuma
bērnus
Mācību telpās/ klasēs nelieto:
6.-10.gadus veci (PII, 1.-3.kl.)
Vakcinēti
Pārslimojuši
Pūšaminstrumentu spēlē
dziedāšanā (solo, ansamblī),
solfedžo stundās

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA
Iesniegumā un līgumos ir iestrādāta informācija par
izglītojamā un vecāku personas datu izmantošanu:
 Izglītojamā personas dati (VIIS, dalība koncertos,
konkursos, skolas prezentācijas pasākumos,
izstādēs, skolas mācību procesa atspoguļošana
sociālajos tīklos)
 Vecāku/aizbildņu personas dati (līgumu, rēķinu
sagatavošanai)


Personas dati izglītības iestādē pēc skolas
absolvēšanas/atskaitīšanas tiek uzglabāti saskaņā ar
Latvijas Valsts arhīva prasībām

AKTUALITĀTES







1 IX – 15.00 1.klasēm un jaunuzņemtajiem skolas birzītē;
1 IX – 16.00 sagatavošanas klasēm skolas birzītē;
2 – 3 IX individuālas tikšanās ar pedagogiem klasēs;
Mācību gada sākumā (2 nedēļas – līdz 17 IX) 1.klašu/sagatavošanas 1 vecāks
var pavadīt bērnu līdz garderobei un klasei
Mūzikas audzēkņu 1 vecāks var piedalīties bērna individuālajās nodarbībās
Mākslas audzēkņu 1 vecāks individuāli var komunicēt ar pedagogiem (arī
tiekoties klātienē)



Mācību gada laikā vecāki nevarēs atrasties skolas telpās



Visiem ir jāievēro valstī noteiktie drošības ierobežojumi – maskas,
distancēšanās, roku higiēna



Jauni pedagogi
māksla - Marta Jurjāne, Sigita Mulere
klavierspēle – Kārlis Gunārs Tirzītis

VEIKSMĪGAS SADARBĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI
Cieņu pret līdzcilvēkiem un skolu iemāca ģimenē
 Pedagoģisko procesu virza 3 vaļi- vecāks, bērns un
pedagogs. Veiksmīga sadarbība ir vissvarīgākā
pozitīvas un produktīvas sadarbības rezultātā
 Neviens pasaules ģēnijs nevar bērnam nolikt
priekšā zināšanas un prasmes, tās ir jāapgūst
pašam
 Izcils rezultāts ir sasniedzams – 10% talants + 90 %
darbs


KOMUNIKĀCIJA UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Būtisko informāciju saņemsiet e-klases e-pastos
 Individuāla komunikācija ar pedagogiem, mācību
daļu un administrāciju e-klase un telefoniski
 Mājas lapā https://ikskile.lv/lv/izglitiba/izglitibasiestades/muzikas-un-makslas-skola
Strēlnieku iela 10, Ikšķile, ikskilesmms@ikskile.lv,
65030336
direktore Valda Jermanova 20248195,
valda.jermanova@ikskile.lv
 Mācību daļa Natālija Čuriļina 65030336,
natalija.curilina@ikskile.lv


Lai mums visiem veselīgs, veiksmīgs, skanīgs,
krāsains, radošs, panākumiem bagāts un sekmīgs
Jaunais 2021./2022.mācību gads!



