Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

Jauniešu iniciatīvas projekts
“Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas teritorijas apzaļumošana
sagaidot Latvijas 100 gadi”
Norises laiks: 03.04.201. – 30.11.2017.
Norises vieta: Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
Atbildīgie: Bruno Pikelners, Daina Bleive, Elita Evertovska
Mērķauditorija: 1. – 9. klašu skolēni
Mērķis: Aktualizēt un veicināt izglītības iestādes līdzdalību skolas teritorijas apzaļumošanā Latvijas valsts
simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu ietvaros.
Uzdevumi:
1. Veicināt izglītības iestādes līdzdalību un piederības sajūtu Latvijas valstij.
2. Iesaistīt līdzdalībā izglītojamos visos projekta posmos (plānošana, īstenošana, izvērtēšana).
3. Apzaļumot un labiekārtot izglītības iestādes teritoriju.
4. Nodrošināt projekta norises redzamību publiskajā telpā (plakāti, bukleti, foto albumi prezentācijas
materiāli).
5. Veidot sadarbību plānotajās aktivitātes starp izglītības iestādes padomi, vecākiem, pedagogiem un
izglītojamo pašpārvaldi.
Plānoto darbu plāns
Nr.
Plānotais darbs
Izpildes
Atbildīgā persona
termiņš
1.
Ainavu arhitekta konsultācija, kā
Marts
Direktores vietnieks saimniecības
sakopt un estētiski noformēt
jautājumos: Bruno Pikelners
izglītības iestādes teritoriju
2.
Izglītības iestādes teritorijas
Marts
Bioloģijas skolotāja: Daina Bleive
apzaļumošanas plāna sastādīšana
3.
Projekta īstenošana
Aprīlis Direktores vietnieks saimniecības
novembris jautājumos: Bruno Pikelners;
Bioloģijas skolotāja: Daina Bleive
4.

Projekta darba atspoguļošana
skolas interneta vietnē

Aprīlis novembris

Direktores vietniece informātikas
jautājumos: Elita Evertovska

5.

Projekta darba prezentēšana un
izvērtēšana

Novembris Direktores vietniece informātikas
jautājumos: Elita Evertovska

Rezultāti:
1. Skola veicinās līdzdarbības un piederības sajūtu Latvijas valstij.
2. Skolas vide kļūs sakoptāka un skaistāka, lai ikviens iedzīvotājs varētu priecāties par estētiski glīti
sapostu vietu mūsu mikrorajonā.
3. Bērnu un jauniešu lietderīga, videi draudzīga darbība, attīstot projektu sagatavošanas un
realizēšanas prasmes.
4. Projektam ir nodrošināta redzamība publiskajā telpā: plakāts pie skolas stenda, publikācija skolas
mājaslapā, bukleta izveide, foto albumi un prezentācija, video materiāla gatavošana.
5. Plānotās aktivitātes sekmēs skolas padomes, vecāku, pedagogu un izglītojamo pašpārvaldes
sadarbību.

Lūgums!
1. Atbalstīt jauniešu idejas un palīdzēt tās realizēt.
2. Ziedot:
 Vasaras puķu stādiņus – ledenītes, gazānijas u.c.
 Ziemcietes – tulpes, lilijas u.c.
 Košumkrūmus - peonijas, jasmīnus, ceriņus u.c.
Spodrības mēnesī mūsu skolas skolotāji kopā ar izglītojamajiem
uzkops skolas telpas un skolas teritoriju.
Brīvdienās ir svarīgi veltīt laiku visai ģimenei, turklāt šī nedēļas
nogale ir īpaša - notiek Lielā Talka!
Pēc kārtīgi padarīta darba apmeklēsim izrādes, koncertus, kopīgi
lasīsim kādu jaunu grāmatiņu vai izbaudīsim kopīgu atpūtu ar ģimeni un
draugiem dabā!
Skolēnu pašpārvalde, 9. klašu izglītojamie un atbildīgie
par projekta īstenošanu: Bruno Pikelners, Daina Bleive, Elita Evertovska

