Jelgavas 4.vidusskolas Skolēnu padomes darbs
2017./2018.mācību gadā.
Skolēnu padomes vēlēšanas


11.09.2017. Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas, kurās SP prezidenta un vietnieka amata kandidāti uzstājas ar prezentāciju par vēlmi ieņemt
šos amatus un idejām SP darbam. SP prezidentu un vietniekus ievēl tikai tie SP locekļi, kas gadu jau darbojušies Skolēnu padomē



12. 09.2017. Skolēnu padomes sanāksmē kandidāti uzstājas ar prezentāciju par vēlmi iesaistīties SP darbā. SP locekļi balso par kandidātiem.



13. 09.2017. Skolēnu padomes vēlēšanas, kurās par kandidātiem balso visi 9.-12. klašu skolēni.

Izglītojošu pasākumu apmeklējums


09.10.2017. “Cepums ar slavenību”. SP pārstāvji tiekas ar mūziķi Jāni Aišpuru.



19.10.2017. SP pārstāvji piedalās diskusijā “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā”, kas tiek organizēta projekta „Pilsoniskās līdzdalības un labo
darbu maratons“ Rudens darbnīcās. Kopā ar skolēniem un pedagogiem kopīgi atbildes meklēja diskusijas viesi Elmārs Pļaviņš Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) virskapelāns, Andris Tomašūns, vēsturnieks, arheologs, pedagogs, un Matijs Babris no biedrības “Movement Spontaneous”.
Diskusijas moderators bija Rolands Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” vadītājs, un Anna Šteina, aktrise, drāmas terapeite.



30.11.2017. SP pārstāvji piedalās Jauniešu forumā 2017 “Es un Jelgava”, kurā tika diskutēts par jauniešiem aktuālām tēmām un kopīgiem spēkiem
meklēti iespējamie risinājumi vairākiem izaicinājumiem jauniešu ikdienā. Foruma laikā tika pievērsta uzmanība izglītības tēmai: par formālās,
neformālās un interešu izglītības iespējām jauniešiem Jelgavā.



26.04.2018. “Cepums ar slavenību”. Skolēnu padomes pārstāvji tiekas ar mūziķi un komponistu Jāni Strapcānu.



12.05.2018. SP pārstāvji piedalās Jauniešu forumā “Jaunās simtgades pavasaris”. Forums pulcina kopā jauniešus, kuri Latvijas simtgadē īstenojuši,
īsteno vai plāno īstenot projektus un pasākumus, ar savu uzņēmību apliecinot: Es radu Latviju! Es daru Latviju! ES ESMU LATVIJA!
SP jaunieši prezentēja savu veidoto “Brīvības bulvāra stāstu”.

Sadarbība ar citu izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm


01.11.2017. Skolēnu padomes tikšanās ar Kalnciema vidusskolas Skolēnu padomi pieredzes apmaiņas seminārā. Kalnciema vidusskolas SP vēlas
gūt pieredzi pašpārvaldes darba organizēšanā un īstenošanā.



25.01.2018. SP viesošanās un pieredzes apmaiņa Kalnciema vidusskolas Skolēnu padomē – izglītojoša foto orientēšanās skolas apkārtnē,
saliedēšanās pasākums mežā pie ugunskura.
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01.02.2018. SP pārstāvju dalība pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm „Jelgavas pilsētas izglītības
iestāžu skolēnu pašpārvalžu loma izglītības iestādē un pilsētā”.



09.03.2018. SP pārstāvju dalība Kalnciema vidusskolas Skolēnu padomes organizētajā ballē.



22.03.2018. SP pārstāvju dalība starpskolu erudīcijas konkursā „Dipadu-dapadu”



28.05.2018. SP viesošanās un pieredzes apmaiņa PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENČU CENTRA LIEPĀJAS MŪZIKAS,
MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLĀ – pašpārvaldes darba organizēšana, rīkotie pasākumi.

Organizētie pasākumi


Pēc Skolēnu padomes iniciatīvas 9.-12.klašu skolēni organizē Florbola turnīru, kas ilgst visu mācību gadu. Spēles notiek pēc mācību stundām.
Turnīra organizēšanu – spēļu grafiki, tiesāšana, apbalvošana – veic paši skolēni.



11.09.2017. Tēvu diena. Pirmo gadu skolā īpaši tika atzīmēta šī diena. SP gatavoja īpašus “ordeņus” skolēnu tētiem un Tēvu dienas rītā ar tiem
apbalvoja ikvienu tēti, kas savu bērnu atveda uz skolu. Tētiem arī bija iespēja nofotografēties foto stūrī ar bērniem un dažādiem kautriem
uzrakstiem.



29.09.2017. Skolotāju diena. Tradicionāli skolēnu padome organizē Skolotāju dienas svinības, izvēloties tēmu. Šī gada tēma “Latvijai 100 –
latviešu izcilākās personības”. No rīta ar dāvanu pie skolas ieejas tika sagaidīti skolotāji, šogad to darīja SP absolventi. Vēlāk tika rīkots konkurss
un svinīgais pasākums.



14.02.2018. Sirsniņdiena. Saražots ap 90 apsveikumu skolotājiem, kuri iepriekšējā vakarā tiek nolikti katram skolotājam kabinetā uz galda.



17.02.2018. Sirsniņballe 5.-8.klašu skolēniem, ko tradicionāli skolēnu padome februārī organizē šīm klasēm. Aktīvi darbā tiek iesaistīti arī Mazās
skolēnu padomes dalībnieki.

 21.04.2018. Pavasara kauss volejbolā. Sadarbībā ar sporta skolotājiem pirmo reizi tika organizētas šīs sacensības.
 04.05.2018. Brīvības bulvāra stāsts. Suminot Latvijas valsts simtgadi, 2018. gadā Latvijas pilsētās tiek īstenots projekts “Brīvības ielas stāsts”.
Projektā iesaistījās SP pārstāvji, kas kopā ar pedagogiem, vēsturniekiem, novadpētniekiem, skolēniem un dažādu paaudžu iedzīvotājiem apzināja
atmiņas un vēstures liecības fotogrāfijās, lietās un stāstos. Pēc savāktajiem materiāliem tika veidota filma “Jelgavas Brīvības bulvāra stāsts” un
apkopoti materiāli, ko nodot Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. 4.maijā tika organizēts videostāsta pirmizrādes pasākums, kur organizēšanā
piedalījās arī SP pārstāvji.


09.05.2018. Eiropas diena. Skolēnu padome sadarbībā ar sporta skolotājiem organizēja un īstenoja skolas piedāvājumu (sportiskās aktivitātes)
Uzvaras parkā.



25.05.2018. Pilsētas svētku gājiens. Tika izgatavoti apmēram 250 taureņi Jelgavas krāsās svētku gājiena vajadzībām. Gājienā piedalījās Skolēnu
padomes pārstāvji ar īpaši veidotu uzrakstu “Mēs esam Jelgava” un kā kolektīvu, skolas, valsts karogu nesēji.
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12.06.2018. Zaļumballe. Otro gadu mācību gada noslēgumā Skolēnu padome rīko balli skolas pagalmā.

Tradicionāli vairāku dienu garumā Skolēnu padome organizē aktivitātes novembrī, decembrī un janvārī.
Patriotu mēnesis


11.11.2017. Skolēnu padome dodas Jelgavas Lāpu gājienā un pēc tam piedalās Lāčplēša dienas pasākumos Rīgā.



13.11.2017. Starpbrīžos Skolēnu padomes vadībā katrs, kurš vēlas, var izgatavot sev karoga krāsu lentītes piespraudi vai aproci.



14.11.2017. Pastaliņu diena – visi tiek aicināti ierasties skolā tautastērpos vai tērpos izmantot latviskos aksesuārus.



15.11.2017. Sadziedāšanās – iespēja ikvienam skolā izdziedāt skaistākās latviešu dziesmas.



16., 17.11.2017. – atbalsts svinīgos pasākumu organizēšanā



18.11.2016. Latvijas valsts svētkos tradicionāli Hercoga Jēkaba laukumā Skolēnu padomes pārstāvji veido Latvijas simtgadei veltītu svecīšu
kompozīciju – pulksteni, kurš simboliski rāda “Bez piecām minūtēm 100”.



21.11.2017. SP palīdz Sabiedrisko zinību skolotājiem organizēt 9.-12.klašu viktorīnu “Latvija var”.



24.11.2017. SP organizē Patriotisko balli, kurā skan skaistākās latviešu dziesmas, norisinās latvisko piespraužu veidošanas darbnīca.

Ziemassvētki


01.-08.12. 2017. Dalība Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes Jelgavas nodaļas aicinājumā pārtikas produktu sagādē vientuļiem pensionāriem,
invalīdiem un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Skolēnu padomes pārstāvji palīdz sašķirot, sakārtot sanestos produktus, mantas.



15.12.2017. Skolēnu padome un 8.-12.klašu skolēni organizē Labsirdības tirdziņu, kurā tirgo pašgatavotos saldumus un našķus. Labsirdības
tirdziņā mērķis ir atbalstīt radio Pieci.lv akciju "Dod pieci!", kuras ietvaros tiek vākti līdzekļi to ģimeņu atbalstam, kas gatavas uzņemt
bērnunamu bērnus.



18.12.2017. SP pārstāvji kopā ar administrāciju vērtē klašu dekorētās telpas un gaismas figūru “Ziemassvētku eņģelis”.



19.12.2017. Skolēnu padome sadarbībā ar sporta skolotājiem organizē tradicionālo Ziemassvētku basketbola kausu.



20.12.2017. SP pārstāvji viesojas radio Pieci.lv akcijas "Dod pieci!" studijā Rīgā, Doma laukumā, lai atdotu Labsirdības tirdziņā saziedotos
līdzekļus.



20., 21.12.2017. Skolēnu padome organizatoriski palīdz klašu Ziemassvētku pasākumos, Labdarības koncertā un ballē.
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Skolas 73.dzimšanas dienas svinības. 11.-19.01.2018.
Šīs nedēļas pasākumu organizēšana pilnībā ir Skolēnu padomes ziņā – tiek plānotas aktivitātes, atbildīgie, nepieciešamais.


15.01.2018. atbalsts Skolas Ekopadomei Eko dienas organizēšanā – darbnīcu vadīšanā.



16.01.2018. Cepuru dienas konkursa vērtēšana



17.01.2018. Memes dienas aktivitāšu organizēšana



18.01.2018. Mājīgās dienas aktivitāšu organizēšana



19.01.2018. Dzimšanas dienas balles organizēšana.

Atbalsts un dalība skolas organizētajos pasākumos
Skolēnu padome iesaistās skolā organizētos pasākumos un aktivitātēs sadarbībā ar skolas administrāciju, skolotājiem un dažādām organizācijām.
 Mācību gads - Skolēnu padomes pārstāvju darbs Skolas padomes sanāksmēs.


2017. gada augusts. Gatavošanās Zinību dienai – SP pārstāvji palīdz organizatoriskajā procesā.



28.09.2017. SP Miķeļdienas rūķi palīdz 3.un 4. klašu skolēniem rīkot ikgadējo Miķeļdienas tirdziņu, organizējot aktivitātes, spēles, apbalvošanu.



25.-28. 09.2017. Eiropas sporta nedēļa. Katru dienu skolā notiek sporta pasākumi, kuros SP pārstāvji tiek iesaistīti kā organizatori un tiesneši.



09.-13.10.2017. Karjeras nedēļa. SP palīdz karjeras konsultantēm dažādu aktivitāšu organizēšanā.



16.-22. 10.2017. Labo darbu nedēļa. SP aicina visas klases piedalīties labo darbu nedēļā. SP pārstāvji viesojas Jelgavas Mazo dzīvnieku patversmē.
Tur tiek nogādātas siltas sedziņas, spēļmantiņas, kā arī suņu un kaķu barība.



21.10.2017. SP pārstāvji piedalās meiteņu kora “Spīgo” koncerta “Ja man saule roku dotu” organizatoriskajos darbos Latvijas Universitātes Aulā.



30.10.-05.11.2017. Ekoskolu rīcības dienas. SP pārstāvji palīdz skolas Eko padomei aktivitāšu organizēšanā.



09.02.2018. Sniega diena – Baskāju skrējiens, Sniega stafetes. SP pārstāvji palīdz sporta skolotājiem aktivitāšu organizēšanā.



15.02.2018. SP un 9.-12.klašu skolēni sadarbībā ar krievu valodas skolotājām organizē labdarības tirdziņu, kurā tirgo pašgatavotas pankūkas.
Iegūtie līdzekļi tika ziedoti divu skolēnu ārstēšanās procesam.



19.02.2018. Silto džemperu diena. SP pārstāvji organizē fotostūri.



02.03.2018. VISC organizētais Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”. SP pārstāvji palīdz kolektīvu sagaidīšanā, reģistrēšanā, telpu ierādīšanā
u.c. organizatoriskajos jautājumos.



12.-14.03.2018. Eiropas mūzikas skolotāju konference. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā.
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05.04.2017. Skolēnu padome Skolas bibliotekārēm palīdz organizēt un vadīt Grāmatu svētku aktivitātes.



06.04.2018. VISC organizētais Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” Zemgales novadā. SP pārstāvji palīdz
kolektīvu sagaidīšanā, reģistrēšanā, telpu ierādīšanā u.c. organizatoriskajos jautājumos.



19.04.2018. VISC organizētais X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” koru konkurss Zemgales novadā. SP pārstāvji palīdz kolektīvu
sagaidīšanā, reģistrēšanā, telpu ierādīšanā u.c. organizatoriskajos jautājumos.



03.05.2018. Baltā galdauta svētki. SP pārstāvji palīdz sākumskolas skolotājām pasākuma organizēšanā.



11.05.2018. Ģimenes dienas koncerts. SP pārstāvji palīdz sākumskolas skolotājām pasākuma organizēšanā.



18.05.2018. Pēdējais zvans. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā.



29.05.2018. Skolas lepnums. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā.



30.05.2018. Mākslas un sporta diena. SP pārstāvji palīdz vizuālās mākslas un sporta skolotājiem pasākuma organizēšanā.



31.05.2018. Mācību gada noslēgums. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā.



28.05.-02.06.2018. Latvijas veselības nedēļa. SP pārstāvji palīdz sporta skolotājiem pasākuma organizēšanā.



01.06.2018. Zemgales laiks Ziedonim. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā.



15.06.2018. Izlaidums. SP pārstāvji palīdz pasākuma organizēšanā un veido īpašu apsveikumu skolēnu padomes dalībniekiem – absolventiem.

Saliedēšanās pasākumi


02.12.2017. Filmu vakars - filmu skatīšanās un kolektīva saliedēšanas aktivitātes.



22.12.2017. 1.semestra noslēguma pasākums - darba izvērtējums, pārsteiguma dāvanas.



27.12.2017. Ziemassvētki - brīvprātīgo svinīga uzņemšana Skolēnu padomē. Atzinības raksti par labu darbu. Saliedēšanās aktivitātes.



06.03.2018. Filmu vakars - filmu skatīšanās un kolektīva saliedēšanas aktivitātes.



28.05.2018. Ekskursija uz Liepāju – pieredzes apmaiņa Profesionālās izglītības kompetenču centra Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolā, ekskursija koncertzālē “Lielais dzintars”, ekskursija Karostā.



06.06.2018. Mācību gada noslēguma pasākums. Pēc balsojuma tiek piešķirtas nominācijas Izpalīdzīgākais, Atsaucīgākais, Draudzīgākais,
Aktīvākais, Jautrākais, Superīgākais Skolēnu padomes dalībnieks. Tiek organizētas dažādas saliedēšanās aktivitātes un brīvprātīgo svinīga
uzņemšana Skolēnu padomē.
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