Informācija par Rubeņu pamatskolas darbu 2012.gadā.
Gada sākumā no 1. līdz 9.klasei mācījās 76 skolēni, pirmsskolas grupas „Zelta
sietiņš’” apmeklēja 20 bērni.
1.09.2012. skolā mācījās 75 skolēni , pirmsskolas grupās – 19 bērni.
Strādāja 17 pedagoģiskie darbinieki ( no tiem 16-pamatdarbā), ar
izglītojamajiem strādāja atbalsta personāls –logopēds ( 0,25 likmes un psihologs –
0,15 likmes).
Skolas ēkā un PI ēkā strādāja 9 palīgpersonāla darbinieki, 6 sezonas kurinātāji un
skolas medmāsa ar darba slodzi 0,2 likmes ( uzņēmuma līgums).
2012. gadā skolu absolvēja visi 9.klases 8 skolēni, uzrādot labus rezultātus
eksāmenos. Visos 4 eksāmenos apguves koeficients mūsu skolas skolēniem bija
augstāks par vidējo apguves koeficientu Jēkabpils novada pašvaldības skolās.
Vislabākie rezultāti – vēstures eksāmenā ( apguves koeficients 0,71).
Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās kopā 24 skolēni( 15 olimpiādēs) un
9 no tiem ieguva godalgotas vietas. Olimpiāžu rezultāti diemžēl atpaliek no citu
novada skolu rezultātiem.
• Interešu izglītības skatēs un konkursos mūsu dalībnieki bija :
• Skatuves runas konkursā (I pakāpe, laureāts; II pakāpe; pateicība)
• Zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgala”(II pakāpe; III pakāpe)
• Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”(III pakāpe)
• Novadu skolu tautas deju kolektīvu skate (III pakāpe)
• Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Toņi un pustoņi”( I pakāpe;
trīs III pakāpes; divas pateicības).
Mūsu skolēni piedalījās 21 konkursā , kuri notika ārpus novada.
Tika realizēti divi projekti:
• ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”( multimediju tehnikas
komplekts, portatīvais dators, 5 stacionārie datori)
• KPFI projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jēkabpils novada
ēkās”( PI ēkas „Zelta sietiņš’” siltināšana, logu nomaiņa, ventilācija sistēmas
un apkures sistēmas rekonstruēšana).
Skolēniem un PI grupu bērniem tika organizētas 8 mācību ekskursijas.
Tika kārtīgi izremontētas „Zelta sietiņš’” jaunākās grupas 3 telpas un zāle; skolas ēkā
– 2 kabineti.
Ņemot vērā IZM ierosinājumu par skolas nosaukuma maiņu, lai novērstu to, ka ir
divas skolas ar vienādu nosaukumu, Jēkabpils novada dome 29.11.2012. pieņēma
lēmumu par skolas nosaukuma maiņu uz Rubeņu pamatskola.
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