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Skolas ēka



Mūsu darbs, 
mūsu 

kaislība



Informācija par iestādi 

Rydzewo Svētā Jāņa Pāvila II pamatskola ir valsts izglītības iestāde. Tas atrodas 
Miłki komūnā, Giżycko rajonā, Varmijas-Mazūrijas provincē. Skola atrodas tūristu ciematā 
- Rydzewo, pie Niegocin ezera. Šobrīd skolu apmeklē 80 skolēni, kuri mācās 8 I-VIII 
klasēs. Bērnudārza grupā ir 17 bērni vecumā no 4,5 līdz 6 gadiem. Šobrīd personālā ir 20 
cilvēki, tostarp: 16 skolotāji un 4 administrācijas un dienesta darbinieki

Bērni, kuri apmeklē skolu, dzīvo tuvējās apkaimēs: Paprotki, Jagodne Małe, Jagodne 
Wielkie, Borki, Kleszczewo un Rydzewo, Przykop, Czyprki. Papildus obligātajai izglītībai 
skola piedāvā plašu ārpusskolas aktivitāšu klāstu, piemēram: SPE nodarbības (bērniem ar 
īpašām izglītības vajadzībām) - logopēdija, ārstnieciskās nodarbības, kā arī klubi, kas 
attīsta intereses un aizraušanās: mākslas, sporta, drāmas, lasīšanas, dejas, IT, poļu valoda, 
vēsture, bioloģija. Skolēni un pirmsskolas vecuma bērni ir ļoti radoši. Viņi aktīvi piedalās 
skolas, starpskolu, vietējos un ES projektos.



Par skolu

Skola īstenoja divu gadu (2018-2020) ES projektu: "Izglītības piedāvājuma kvalitātes 
paaugstināšana, kura mērķis ir attīstīt skolēnu pamatprasmes no Lielās Mazūrijas reģiona: Miłki komūna, 
Giżycko, pateicoties kurai studentiem ir iespēja attīstīt savas intereses un kompensēt izglītības 
trūkumus, izmantojot IKT. Daudzus gadus skola īsteno Skolas lasīšanas attīstības programmu, kas 
atbilst "Nacionālajai lasīšanas attīstības programmai". Tas veicina lasīšanu, studentiem piedaloties valsts 
mēroga akcijās "Visa Polija lasa bērniem", "Bibliotēku nakts", "Kāpēc es nelasu, kad es lasu", "Lasi man, 
mamma", "Lasīšanas pauze" "utt.

Daudzi viesi tiek aicināti uz skolu, lai lasītu bērniem savas iecienītās grāmatas. Mūsu skolēni 
apmeklē tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem. Tas organizē un rīko daudzus lasīšanu veicinošus 
konkursus. Mēs sadarbojamies ar Poviat Pedagoģisko bibliotēku Gižycko, Komūnu bibliotēku Miłki. 
Skolas bibliotekāre uzlabo darbnīcu darbam ar bērniem, piedaloties vebināros, apmācībās un kursos, 
kas attīsta profesionālās kompetences, lai ar radošām bibliotēkas aktivitātēm palielinātu skolēnu 
lasīšanas aktivitāti. Skola ievieš spēlēšanos kā lasīšanas veicināšanas veidu. Mēs popularizējam galda 
spēles, kas ietekmē lasīšanas efektivitāti. Lestāde īsteno skolu kampaņas, kas veicina lasīšanu: „Skolas 
bibliotēkas vārda diena”, bibliotēkas svētki, tematiskās bēgšanas telpas.



Skolas bibliotēkas darba organizēšana Rydzewo Sv. Jāņa Pāvila II 
pamatskolā

Skolā ir bibliotēka ar lasītavu, kuru aktīvi izmanto skolēni, skolas 
darbinieki, vecāki un vietējie iedzīvotāji. Skola arī īsteno daudzgadu 
programmu 2016.-2020. gadam, popularizējot lasīšanu "Nacionālā 
programma lasīšanas attīstībai", lai uzlabotu lasītāju loku skolēnu vidū, 
stiprinot skolas bibliotēkas kā vietējās skolas lomu, sabiedrisko dzīvi, kas 
ir kultūras un zināšanu pieejamības centrs. Programmas rezultāts ir 
lasītāju skaita pieaugums, pateicoties tam, ka mūsu bibliotēkas krājumi 
tiek papildināti ar jaunām publikācijām un lasījumiem.



Skolas bibliotēkas darba organizēšana Rydzewo Sv. Jāņa Pāvila II 
pamatskolā

Mē�s aicina�m daža�dus viēsus apmēklē� t bibliotē�ku. Mu� su viēsi piēda�va�  intērēsantas 
lasī�sanas formas, piēmē�ram, kamishibai tēa� tri. Mē�s organižē� jam brauciēnus už Apgabala 
bibliotē�ku Gižycko, kur bē� rni piēdala� s intērēsanta� s spē� lē� s, kas vēicina lasī�sanu. Ikdiēnas 
darba�  skolota� ji jau no mažotnēs diagnosticē�  lasī�tprasmi. Gan tēhnika, gan tēmps, ka�  arī� lasī�ta�  
tēksta ižpratnē. Daža�du nodarbī�bu iētvaros skolē�ni iēpažī�stina ar sava�m žina� sana�m un 
prasmē�m klē�pjdatoru, mēta pla�nu, multimēdiju un tēlpisko prēžēnta� ciju ižmantosana� , 
ta�dē� ja�di užlabojot lasī�tprasmi. Lasī�sanas paradumi tiēk attī�stī�ti arī� spē� lē� jot tēa� trī�.

  2019/2020. Ma� cī�bu gada�  mē�s sa�ka�m projēktu: "Jas,  un Ola no Miłki komu� nas dodas už 
bē�rnuda� ržu", kura mē�rk/ is ir popularižē� t pirmsskolas ižglī�tī�bu Miłki komu� na� , ižmantojot 
brī�vas viētas funkcionē� josaja�  OWP, kas ir lī�dž s im nēižmantots, ka�  arī� iēspē� ju ižlī�džina� sana 
un pamatprasmju paliēlina� sana saskarsmē�  svēsvaloda� s, socia� la� s kompētēncēs, iniciatī�va, 
užn/ ē�mē� jdarbī�ba, paplas inot iēsta� žu piēda�va� jumu ar papildu kompēnsē� josa�m nodarbī�ba�m 
idēntificē� to dēficī�tu kompēnsē�sanas un pamatprasmju attī�stī�sanas joma� .



Skolēni ievieš skolas lasīšanas attīstības programmu Sv. Jāņa Pāvila II 
pamatskolā Rydzewo

Mērķi / Ietekme:

Studenti apgūst mūsdienu lasītāja kompetences: viņi ir gatavi 
patstāvīgi izmantot informāciju un meklēt informāciju. Viņi var 
novērtēt informācijas ticamību un izvēlēties (ņemot vērā viņu 
spējas un prasmes).

Skolēni ļoti vēlas pavadīt laiku skolas lasītavā un bibliotēkā. 
Lasītavas aprīkojums, multivides resursi un grāmatas ļauj 
iedvesmot: interesanti organizēt bibliotēkas pasākumus, rosinot 
studentus pašiem lasīt.



Nacionālās lasīšanas attīstības programmas ietvaros skolas 
bibliotekārs ir izstrādājis un ieviesis Lasīšanas attīstības programmu st. Jāņa 
Pāvila II pamatskola Rydzewo.

2016. gadā tika izstrādāta programma, kuras galvenie uzdevumi ir attīstīt 
lasīšanas intereses, aktivizēt skolas bibliotēkas darbību un skolēnu digitālo un 
mediju izglītību, īpaši ņemot vērā bērnus ar īpašām izglītības vajadzībām.

Skolas bibliotēkā notiek regulāras nodarbības I - III un IV - VIII klases 
skolēniem (trīs stundas nedēļā), kā arī īpašas nodarbības (svinības, pasākumi) 
visai mūsu skolas studentu kopienai. Pateicoties kampaņai “Sapņu grāmata”, 
tika iegūti vairāki simti grāmatu nosaukumu bērniem un pusaudžiem, kā arī 
skolas grāmatas bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām (audiogrāmatas, 
pārbaudītas grāmatas, īpašas grāmatas bērniem ar redzes traucējumiem). 

Nosaukumi tika izvēlēti, ņemot vērā skolēnu intereses. Mēs novērojam 
ievērojamu bērnu lasīšanas aktivitātes, zināšanu par lasīto grāmatu saturu 
pieaugumu un esam gandarīti par augstajiem astotās pakāpes eksāmena 
rezultātiem poļu valodā (virs valsts vidējā līmeņa).



IZGLĪTĪBAS PIEMĒRI MŪSU SKOLĀ:

Mākslas akadēmijas darbnīcu vadmotīvs bija 
pasakas, pasakas un leģendas, dodot iespēju interesanti 
interpretēt mūsdienu pasauli, ieskaitot tās draudus, 
vienlaikus atsaucoties uz mākslu un plaši izprotamām 
radošām aktivitātēm.

Katra no desmit sanāksmēm bija veltīta izvēlētai 
pasakai vai leģendai, kas bija semināra galvenā tēma. 
Mākslas vingrinājumi ir dabiska pedagoģiskā satura 
attīstība un papildināšana, tie izmanto mākslas valodu un 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, lai veiktu dažāda 
veida skolas uzdevumus darbā, tostarp modinot viņu 
lasīšanas intereses.

Mūsu bērnu darbi atrodas Varšavas Mākslas 
akadēmijas izstādē.



 Koki atspoguļojas plūstošajā ūdenī. Seja atspoguļojas spogulī. Dzīve atspoguļojas pasakās ... 
”Izstāde Varšavas Mākslas akadēmijā. Bērnu darbi, kas tika izveidoti pasakām un poļu 

leģendām veltītu nodarbību laikā.



 Galvenā misija: Oranžas fonda multimediju un lasīšanas izglītības programma. Darbības 
izglītības platformā un veicamie uzdevumi lasīšanas aktivitātes veicināšanai.

 Prasmju palielināšana digitālās un mediju izglītības jomā (piemēram, informācijas izmantošana, 
plašsaziņas līdzekļu valoda, spēja radoši izmantot plašsaziņas līdzekļus, ētika saziņā, mobilā 
drošība);

 Planšetdatoru, grāmatu, audiogrāmatu, spēļu, rakstīšanas un mākslas materiālu iegūšana 
nodarbībām ar bērniem;

 Dalība interesantās, novatoriskās aktivitātēs (spēlēšana), izmantojot interaktīvu dēli, Oranžas 
fonda izglītības platformu un grāmatas bērniem.
 



Sadarbība ar kultūras centru Miļkos: tikšanās ar grāmatu bērniem "Kitija Kocija" 
autoru un kopīga izklaide. Šādas tikšanās organizē Komūnas bibliotēka, mēs esam 
piedalījušies vairākos, piem. Giżycko rakstnieces Katarzyna Śpiewak grāmatu 
prezentācija.



Diskusija par lasīšanas situāciju Polijā, debates ar rakstnieku piedalīšanos: Cezary 
Harasimowicz, Hanna Bakuła un Vincent Severski. Mums ir iespēja attīstīt lasīšanas 
paradumus bērniem, pirms viņi kļūst 11-12 gadus veci. Vēlāk jau ir ... par vēlu. Poļi 
grāmatas diemžēl nelasa.



 Lasīšanas prasmju attīstīšana un lasīšanas veicināšana bērnu un pusaudžu 
vidū vai tas, kā likt studentiem lasīt.

 Neviens nav dzimis lasītājs. Lasītājam ir jābūt izglītotam, un tas nav viegls 
uzdevums, jo grāmatām ir arvien lielāka konkurence: datorspēles, televīzija, 
sociālie tīkli un interneta platformas ar filmu un sēriju piedāvājumu absorbē 
mūsdienu bērnu uzmanību.

Problēma, ar kuru saskaras bibliotekāri un skolotāji, ir arī jauniešu 
atteikšanās no lasīšanas, tas ir, pieaugošais «pret lasīšanu imūno" skaits. Tomēr 
ir iespējams un vērts izglītot skolēnus.

Lasīšana, ir domājoša, iejūtīga, aktīva.

Mācīšanās lasīt spēlējoties, izglītības stratēģijas, kas saistītas ar emocijām, 
vienlaikus ietekmējot daudzas maņas, dinamiskas darba ar grāmatu formas būs 
efektīvas, attīstot jaunāko skolēnu lasītprasmi un veicinot lasīšanu vecāku 
skolēnu vidū.



Skolas audzēkņi izmēģina 
spēkus arī kā radītāji. Viņi 
piedalās prozas un dzejas 
konkursos.



Dzejas konkurss

„Ja tu esi ar mani, mammu ”

 Kad mamma ir ar mani

 visas bēdas iet prom!

 Skumjas domas un noskaņojums un arī vissliktākās 
lietas.

 Kāds mani apspieda vai pazemoja, vai arī es ar 
kādu sastrīdējos -

 Mamma, tu to visu atrisināsi

 Es to labi zinu.

 Mammu! Mammu! Es mīlu Tevi. Un nekad 
nemainies.

 Kad izaugšu liela, būšu liela

 Tad - zini - es tevi pasargāšu.

„Ja tu esi ar mani, mammu ”

 Mana mīļotā māte,

 No rīta viņu apskauju

 Es viņai vienmēr dodu skūpstu

 kad es aizmigu, kad es pieceļos.

 Es viņu jau redzu, es smaidu

 galu galā es vienmēr viņu gaidu.

 Es kopju savu dārzu ar viņu,

 pat tad, kad kaut kas mani 
satrauc.

 Ar viņu izzūd visas bēdas -

 Un lielais un mazais.

 Viņa ir jauka un jautra,

 Dažreiz viņa arī kļūst traka ...



Daiļlasīšanas turnīrs



Skolas lasīšanas konkursi: "Jūsu mīļākās grāmatas pasaule. 

Grāmata kastē.



Uzmini, kas es esmu? Kā izvēlēto grāmatu varoņi studenti stāstīja par saviem 
piedzīvojumiem, iemiesojušies rakstzīmēs. Konkursam bija nepieciešamas labas 

grāmatu zināšanas un prasme noformēt maskējumu.



LASĪT VAR NE TIKAI BIBLIOTĒKĀ - CROSSBOOK. Skolēni izmanto lasīšanas stūri skolas 
gaitenī kā daļu no kampaņas «Grāmatās ievilktie».



Skolas žurnālus, kas mudina cilvēkus lasīt grāmatas, bieži veido paši 
skolēni.



Bibliotēkas nodarbības ir iespēja labi, radoši izklaidēties, 
iedvesmojoties no dažādām grāmatām.



SKOLAS BIBLIOTĒKA UN TĀS LASĪTĀJU PRIEKŠLIKUMI

 "Bibliotēku nakts - atradīsim kopīgu valodu", "Lasīšanas klimats" un 
"Pārtraukums lasīšanai" ir valsts mēroga bērnu un jauniešu lasīšanas 
veicināšanas kampaņas, kurās piedalījās mūsu studenti.

Skolas bibliotēkas lasīšanas stundu laikā skolēni gatavoja pasaku mīklas, 
veidoja galda spēles, iedvesmojoties no viņu izvēlētajiem nosaukumiem, 
savukārt vecākie pēc lasījumiem sagatavoja klēpjgrāmatas. Studenti izgatavoja 
plakātus un uzlīmes ar smieklīgiem saukļiem un zīmējumiem, mudinot 
vienaudžus pavadīt laiku kopā ar grāmatu. Bija arī skaļi lasāmi un ne grāmatu 
formāti: bērnu žurnāli, kas bija pilni ar krustvārdu mīklām, rēbusiem un 
interesantiem stāstiem.

Jaunāki bērni piedalījās starpdisciplinārā konkursā "Grāmata kastē". 
Pirmklasnieki kļuva par lasītājiem pēc zvēresta nodošanas ceremonijas, kad viņi 
solīja "lasīt vienmēr un visur".



Lasītāja zvēresta nodošanas 
ceremonija



Lasītāja zvēresta nodošanas ceremonija

„Maza grāmata - liels cilvēks”, mēs īstenojām valsts mēroga projektu, kurā 
skolēni sāka izglītību pamatskolā. Pateicoties īpaši viņiem sagatavotai 
grāmatai, mēs aicinājām pirmklasniekus uz neparastu piedzīvojumu, kas ir 
spēja atpazīt burtus, tos izteikt vārdos un teikumos un visbeidzot lasīšanas 
prieks - gan ar tuvinieku, gan ar tādu, kuru esi atklājis pats.

Pirmklasnieki saņēma speciāli viņiem sagatavotus lasīšanas maketus: 
grāmatu “Pirmā ABC”, informatīvu brošūru vecākiem un aizbildņiem ar 
nosaukumu “Saistīts ar grāmatu, tas ir, mēs iemācāmies lasīt kopā” un radošu 
alfabētu.

Lasāmie raksti tika svinīgi nodoti pēc tam, kad viņi kļuva par grāmatas 
lasītājiem - draugiem.



Idejas darbam ar grāmatām: 
puzles, klēpjgrāmatas, galda spēles, 
viktorīnas, kuras sagatavojuši paši 
studenti.

Lasīšanas veicināšana ir pastāvīgi 
iekļauta skolas izglītības programmā, 
un tā ir viena no prioritātēm darbā ar 
bērniem.

Priekšlikumi aktivitātēm, kas 
saistītas ar lasīšanu, ir ļoti bagāti, un 
studenti labprāt iesaistās aktivitātēs, 
kas saistītas ar grāmatu, jo "lasīšana ir 
vislabākā izklaide, ko cilvēki ir 
izdomājuši ..."



Bibliotēka ir daudzu lasīšanas pasākumu vieta: valsts mēroga akcija 
Bibliotēku nakts, visa Polija lasa bērniem, ja es nelasu, kad lasu, 

bibliotēkas svētki un skolas svētki.



Ansīti un Grietiņu pastaigā var spēlēt arī ar stāstiem. Spēle 
brīvā dabā, kuras pamatā ir slavena pasaka



 Lasītāju statistika liecina par stabilu studentu aktivitātes pieaugumu.
Studentiem ar speciālu izglītību ir pieejami materiāli, kas palīdz viņiem veikt savus 
uzdevumus. Jaunāki studenti, kas piedalās lasīšanas un mediju izglītības nodarbībās, 
ievērojami paplašina savas zināšanas un prasmes šajā jomā. Tiek turpināta lasīšanas 

attīstības programma Rdzevo Sv. Jāņa Pāvila II pamatskolā.



Paldies par uzmanību 
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