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Aizkrauklē
2019.gada 26.septembrī

protokols Nr.10, 2.p.

LĒMUMS Nr.246
Par dalību Polijas Republikas valdības programmā - POW ER
“All you need is expierence”
Aizkraukles novada vidusskola, pilnveidojot savas iestādes darbu – dažādot mācību procesu,
uzlabot svešvalodu zināšanas, ir iesniegusi projektu Polijas Republikas valdības Programmas POW
ER apmaiņas projektā “All you need is expierence”.
Projekts paredz Aizkraukles novada vidusskolas sadarbību ar Zgierz Jana
Kočanovskapamatskolu Nr.6 Polijā. Sadarbībā plānota 5 dienu 6.-7.klašu skolēnu apmaiņa,
iesaistot skolēnus kopīgā mācību procesā.
2019.gada oktobrī (13.10.-18.10.) 20 poļu skolēni ieradīsies Aizkrauklē, dzīvos viesģimenēs,
piedalīsies mākslas, valodu, sporta, dabaszinātņu nodarbībās, kā arī mācībās brīvā dabā. Plānoti arī
koncerti ar skolēnu interešu izglītības pulciņu iesaisti, skolēnu vadīti izklaidējoši pasākumi,
ekskursijas. Izdevumus sedz Polijas puse.
2020.gada maijā 20 aizkrauklieši dosies uz nedēļu uz Zgierz, Polijā, lai piedalītos poļu skolas
organizētajās mācību stundās, mācībās darbā, kā arī iepazītu tuvējo apkārtni. Skolēni dzīvos
viesģimenēs. Skolēniem jāsedz ceļa izdevumi. Sarunvaloda- angļu valoda.
Projekta sagaidāmais rezultāts – mācību procesa daudzveidība, jauni kontakti, angļu valodas
prasmju uzlabojums, augusi mācību motivācija.
Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 1.septembris līdz 2020.gada 31.augusts
(2019./2020.mācību gads).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, atklāti balsojot: ar 10 balsīm "Par" (Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Nikolajs
SOKOLS, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atbalstīt dalību Polijas Republikas valdības Programmas POW ER apmaiņas projektā “All
you need is expierence”.

2.

Par projekta vadītājām nozīmēt: Aizkraukles novada vidusskolas direktora vietnieci Gunitu
ELKSNI un vispārējās vidējās izglītības skolotāju Lolitu STALIDZĀNI.

3.

Par projekta atbildīgajiem izpildītājiem nozīmēt: Aizkraukles novada vidusskolas pedagogus.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Aizkraukles novada vidusskolas direktoru Aldi
LABINSKI.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

E.Zēbergs

