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30.08.2018. sēdes lēmumu
(prot. Nr.9, p.13.)
KĀRTĪBA, KĀDĀ DARBOJAS KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
„JAUNO TALANTU SKOLA”
Mērķis. Atklāt un attīstīt novada bērnu un jauniešu talantus, veicināt viņu individuālo
kreatīvo un inovatīvo spēju un prasmju attīstību, pilnveidot apmācības procesā iesaistīto
pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu profesionālo attīstību.
Uzdevumi:
1. Ievērot skolēnu īpašās spējas un intereses.
2. Veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi.
3. Motivēt skolēnus pilnveidot savus talantus.
4. Padziļināt skolēnu interesi par mācību priekšmetiem un norisēm apkārtējā vidē.
5. Rosināt skolēnus pētnieciskajai darbībai.
6. Paplašināt skolēnu redzesloku.
„Jauno talantu skolas” programmu īstenošana
1. „Jauno talantu skolas” programmas (turpmāk tekstā – programmas) īsteno Kuldīgas
novada pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar mācību priekšmetu jomu apvienībām.
2. Programmas tiek piedāvātas 4.- 12. klašu skolēniem:
2.1. „Es pasaulē” 4. klašu skolēniem;
2.2. starpdisciplināra programma 5.-6. klašu skolēniem;
2.3. dabaszinātņu starpdisciplināra programma 7.-9. klašu skolēniem;
2.4. “Radošā fotogrāfija” 9-12. klašu skolēniem.
3. 4. klašu skolēniem vienas nodarbības ilgums ir 55 minūtes. Vienā dienā notiek 3
nodarbības.
4. 5.-9. klašu skolēniem vienas nodarbības ilgums ir 90 minūtes. Vienā dienā notiek divas
nodarbības.
5. Programmas “Radošā fotogrāfija” vienas nodarbības ilgums ir 120 minūtes. Vienā dienā
notiek viena nodarbība.
6. Informācija par nodarbību norises datumiem tiek ievietota pašvaldības mājaslapā ne vēlāk
kā līdz katra mācību gada sākumam.
7. 4. klašu grupā tiek komplektētas ne vairāk kā trīs grupas.
8. 5.-12. klašu programmās tiek komplektētas ne vairāk kā divas grupas.
9. Minimālais dalībnieku skaits grupā ir 8.
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10. Programmas saturu izstrādā atbilstošā mācību priekšmeta jomas apvienība vai nozaru
speciālisti, realizē attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi un nozaru speciālisti.
11. Programmu nodarbības tiek īstenotas Kuldīgas novada izglītības iestādēs un Kuldīgas foto
klubā.
12. Programmu beidzot, skolēns saņem Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas
sagatavotu apliecību.
13. Skolēnu motivācijas saglabāšanai pēc programmas īstenošanas tiek organizēta vasaras
nometne 5.-9. klašu skolēniem.
Pieteikšanās un uzņemšana „Jauno talantu skolā”
14. Skolēna vecāki aizpilda un paraksta veidlapu (pielikums) un iesniedz to izglītības iestādes,
kurā bērns mācās, administrācijai. Iesniegumus pieņem līdz katra mācību gada otrajai
pirmdienai.
15. Izglītības iestādes administrācija visus saņemtos iesniegumus iesniedz Izglītības nodaļā
divu darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.
16. Piecu darba dienu laikā pēc iesniegumu saņemšanas, izglītības iestādes saņem informāciju
par grupu nokomplektēšanu un paziņo to bērniem un viņu vecākiem.
Finansējums
17. Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžets.
Noslēguma jautājumi
18. Programmu īstenošanu veic Kuldīgas novada mācību priekšmetu jomu apvienības
sadarbībā ar nozaru speciālistiem.
19. Īstenošanu pārrauga Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālisti.
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