
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Nr.8.3.4.0/16/I/001

 Ar 2017./2018. mācību gada 1. semestri Dzērves pamatskola ir iesaistījusies

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS. Projekta

mērķis ir mazināt skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu dažādu

apstākļu dēļ. Par iemeslu tam var būt zema mācību motivācija, mācību un uzvedības

traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi,

konfliktsituācijas ar skolotājiem un skolasbiedriem, konflikti ģimenē, materiālie

apstākļi, veselības problēmas u.c.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam semestra sākumā tiek

izveidots individuāls atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un

paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai riskus mazinātu. Kā atbalsta pasākumi

var būt konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga

palīga, speciālā pedagoga atbalsts. Iespēja gūt atbalstu ēdināšanas izdevumu,

individuālo mācību līdzekļu un  sabiedriskā transporta biļešu izdevumu segšanā. 

Dzērves pamatskolas skolēniem, kuri iesaistīti projektā (atbilstoši

individuālajam plānam) tiek sniegts sociālā pedagoga konsultatīvais atbalsts un

konsultācijas mācību priekšmetos. Individuālie atbalsta plāni tiek izstrādāti un atbalsta

pasākumi piemēroti vienam semestrim. Ja konstatētie riski nav novērsti vai

mazinājušies, plānus papildina un atbalsta pasākumi tiek turpināti. Projekta

īstenošanas laiks ir no 2017. līdz 2022. gadam.

Kristīne Elerte
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