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Primary School St. John Paul II in Rydzewo 

 

 
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rydzewie (fot. Monika Michalak) 

 
School banner  

 ( fot. Monika Michalak) 

Pamatskola (Sv. Jāņa Pāvila II) Rydzewo ir valsts izglītības iestāde. Tā 
atrodas Milki komūnā  Gižicko apriņķī , Varmijas-Mazūrijas vojevodistē. Skola atrodas 
tūristu ciematā - Rydzewie , pie Niegocin ezera . Pašlaik pamatskolu apmeklē 78 skolēni, 
kuri mācās 8 klasēs, tas ir, I – VIII klasē. Šeit ir arī pirmsskolas nodaļa 19 bērniem 
vecumā no 3,4,5,6 gadiem. Pašlaik skolā strādā 19 darbinieki, tajā skaitā 15 kvalificēti 
skolotāji un 4 administrācijas un apkalpojošie darbinieki. 

Bērni apmeklē skolu no tuvējām pilsētām: Paprotki, Jagodne Małe, 
Jagodne Wielkie, Borki, Kleszczewo un Rydzewo, Przykop, Czyprki. Iestāde papildus 
obligātajām nodarbībām piedāvā plašu ārpusklases nodarbību klāstu: atbalsta skolēnus, 
kuriem ir grūtības iegūt zināšanas un prasmes, ieskaitot logopēdijas, koriģējošās un 
kompensējošās nodarbības, kā arī aktivitātes, kas attīsta intereses un aizraušanos: 
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mākslas, sporta, teātra , lasīšanu, dejas, IT, kā arī attīsta interese par angļu valodu, 
matemātiku, vēsturi, bioloģiju, poļu valodu. Skolas audzēkņi un bērnudārza bērni ir ļoti 
radoši. Viņi aktīvi piedalās skolu un ārējo projektu īstenošanā. 

Skolā tiek apgūtas pamatprasmes, izmantojot informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas, tiek popularizēts aktīvs dzīvesveids, izmantojot ekoloģiskas, veselībai 
labvēlīgas un sociālas aktivitātes. Nodrošina preventīvu izglītību kibertelpas un reālās 
pasaules drošības jomā. Tas īsteno daudzus valsts mēroga izglītības projektus, kas 
ietekmē efektīvu izglītību un audzināšanu. Skolai ir šādi sertifikāti: "Ģimenei draudzīga 
skola", "Videi draudzīga skola", "Draudzīga skola bērniem ar redzes 
traucējumiem". Skola ir ekoloģijas līderis Gižicko apriņķī . Tā īsteno daudzas 
programmas un darbības, kas ietekmē mācīšanas un audzināšanas pievilcību un 
efektivitāti, tostarp: “ Zippi Friends ” - programma bērnu garīgās veselības veicināšanai, 
“Stay in Shape” - veselīga dzīvesveida popularizēšana. Mēs īstenojam valdības 
programmas, tai skaitā: “Aktīvā tāfele” - interneta resursu un izglītības programmu 
izmantošana nodarbību laikā, “Programma skolām” - veselīga ēšanas paradumu 
veicināšana, ēdot pienu, augļus un dārzeņus skolā. 

Pašlaik skola īsteno divu gadu ES projektu: "Izglītības piedāvājuma kvalitātes 
paaugstināšana, kas vērsta uz Lielo Mazūrijas ezera apgabala skolēnu pamatkompetenču 
attīstību : Miłki komūna, Giżycko . Mikołajki ", dalība projektā nodrošina skolēniem 
iespēju attīstīt savas intereses un līmeņa atšķirības izglītībā, izmantojot IKT. 

Skolā ir bibliotēka ar lasītavu, kuru aktīvi izmanto gan skolēni, gan skolas 
darbinieki, vecāki un vietējie iedzīvotāji. Skola arī īsteno daudzgadu lasīšanas 
veicināšanas programmu 2016.-2020.gadam "Nacionālā lasīšanas attīstības 
programma", lai uzlabotu lasītprasmi skolēnu vidū, stiprinot skolas bibliotēkas 
lomu. Skolas bibliotēka ir vietējais sociālās dzīves centrs. Tas ir kultūras un zināšanu 
piekļuves centrs. Programmas rezultāts ir lasītāju skaita pieaugums, pateicoties mūsu 
bibliotēkas papildinātajiem un atjaunotajiem resursu krājumiem gan zinātniskajā 
publicistikā, gan daiļliteratūrā, veicinot lasītprasmes attīstīšanu kā sabiedrības kultūras 
daļu. 

Kā visi zina, lasīšana sniedz daudz ieguvumu: bagātina vārdu krājumu, padziļina 
zināšanas, virza iztēli, palīdz koncentrēties un uzlabo atmiņu un pat attīsta empātiju. Ir 
tik daudz iemeslu, kāpēc attīstīt lasītprasmi! Tomēr ne visi novērtē lasīšanas 
svarīgumu. Tieši šim nolūkam bibliotekāre un skolu skolotāji mēģina pārliecināt 
bibliotēku apmeklētājus gudri piedalīties lasīšanas aktivitātēs. 

Daudzus gadus skola īsteno lasītprasmes attīstības programmu, kas saskan ar 
"Nacionālo lasīšanas attīstības programmu". Tā veicina lasīšanu, piedaloties skolēniem 
nacionālās kampaņās “Visa Polija lasa bērniem”, “Bibliotēku nakts”, “Ko tas nozīmē, ka es 
nelasu, ja lasu”, “Mammu, lasi ar mani”, “Lasīšanas starpbrīdis "utt. Skola aicina ciemos 
viesus, kuri lasa kopā ar skolēniem. Piedalās sanāksmēs ar rakstniekiem. Organizē un 
īsteno daudzus lasīšanas konkursus. Mēs strādājam ar apriņķa Pedagoģijas 
bibliotēku, Gižicko , komūnas bibliotēku Milki . Skolas bibliotekāre plāno seminārus 
darbam ar bērniem, piedaloties vebināros, apmācībās un kursos, kas attīsta 
profesionālās kompetences, lai sasniegtu augstākus lasītprasmes rezultātus: skolēnu 
lasīšanas aktivitātes, izmantojot radošās bibliotēkas nodarbības. Skola iepazīstina ar 
gamifikāciju - spēli  kā formu, kas veicina lasīšanu. Bibliotēka veicina Veicina galda 
spēļu spēlēšanu, kas ietekmē lasīšanu. Tiek īstenotas lasīšanas veicināšanas kampaņas: 
bibliotēkas vārda dienas, bibliotēku svētki, tematiskās izlaušanās istabas. Tās aicina 
viesus uz bibliotēku iepazīstināt ar interesantām lasīšanas līdzekļu formām, 
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piemēram, kamishibai (papīra tēlu veidošana stāstījuma vai lasījuma satura atklāsmei) 
teātri. Organizē braucienus uz Poviat bibliotēku Gižycko , kur bērni piedalās interesantās 
spēles formās, kas veicina lasīšanu. Ikdienas darbā skolotāji lasīšanas prasmes 
diagnosticē jau no mazotnes. Gan tehnika, gan temps, kā arī lasītā teksta 
izpratne. Dažādu nodarbību ietvaros viņi prezentē zināšanas un prasmes, 
izmantojot laboratorijas, multimediju un telpiskās prezentācijas, tādējādi uzlabojot 
lasīšanas prasmes. Lasīšanas paradumi tiek attīstīti arī spēlējot teātri. 

2019./2020.mācību gadā mēs sākām projekta īstenošanu: “ Jaś un Ola 
no Miłki komūnas dodas uz bērnudārzu”, kura mērķis ir veicināt pirmsskolas 
izglītību Miłki komūnā, izmantojot brīvas vietas esošajā pirmsskolas izglītībā. Centri, kas 
līdz šim nav izmantoti, lai vienādotu iespējas un paaugstinātu pamatprasmes 
komunikācijas jomā svešvalodās, sociālās kompetences, iniciatīva, uzņēmējdarbība, 
paplašinot filiāļu piedāvājumu ar papildu attīstošajām klasēm, kurās skolēnu 
ne[pietiekamās prasmes tiek izlīdzinātas un attīstītas.  

Piedaloties projektā, mūsu skola izveidos sadarbību ar citām institūcijām, 
organizācijām, apmainīsies ar pieredzi, pilnveidos to cilvēku kompetences, kuri strādā ar 
bērniem, un bagātinās audzināšanas, izglītības un aprūpes procesu ar jauniem radošiem 
risinājumiem. 

Skolas skolēni / bērni no bērnudārza: 

✔ iegūs iespēju izklaidēties un piedalīties radošās aktivitātēs,       

✔ iegūs jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi atkarību novēršanā 
kibertelpā un reālajā pasaulē,       

✔ uzlabos valodas prasmes, attīstīs atmiņu, iztēli, uzmanības 
koncentrēšanu, abstraktu un loģisku domāšanu,       

✔ labprātīgi un brīvprātīgi viņi vērsīsies pie literatūras.       
Skolotāji : 

✔ bagātinās savu darbnīcu, piedaloties dažādās izglītības formās       

✔ apmainīsies ar pieredzi       

✔ reklamēs skolu       

Skola: 

✔ bagātinās un pilnveidos savu izglītības piedāvājumu lasīšanas prasmju 
jomā,    

✔ iegūs jaunus partnerus,    

✔ paaugstinās pamatprasmju attīstības līmeni: lingvistiskās un sociālās .    

ES līdzfinansētie projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados: 

  

ES programma 

Warmijas un Mazūrijas reģionālā darbības 
programma ( reģionālā programma Operacyjny 
Warmia i Mazury ) 2014 -2020 ) 

Gads 2018.-2020 

Projekta identifikācijas numurs RPWM.02.02.01-28-0199 / 16 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Pašvaldība Milki ( Gmina Milki ) 
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ES programma 

Warmijas un Mazūrijas reģionālā darbības 
programma (reģionālā programma Operacyjny 
Warmia i Mazury) 2014 -2020) 

Gads 2019.-2021.gads 

Projekta identifikācijas numurs NR RPWM.02.01.00-28-0048 / 18-00 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Pašvaldība Milki ( Gmina Milki ) 

  

Izstrādāja skolas direktore - Monika Mihalaka 

 


