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Sadarbības modeļa komponente

Apraksts

1.1. Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas modelis

Valmieras pilsētas pašvaldība projektu realizēs atbilstoši
sadarbības partnera piedāvātajam 3. sadarbības modelim.
Dalībai projektā tiks iesaistītas 11 izmēģinājumskolas:
Burtnieku novadā 3 skolas – Burtnieku Ausekļa
pamatskola, Matīšu pamatskola, Rencēnu pamatskola,
Valmierā 8 skolas – Valmieras 2.vidusskola, Valmieras
5.vidusskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Valmieras
Pārgaujas sākumskola, Valmieras sākumskola, Valmieras
Valsts ģimnāzija, Valmieras Viestura vidusskola,
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības
centrs un 1 neiesaistītā izglītības iestāde – Burtnieku
novada Ēveles pamatskola. Projektā tiks nodarbināti 11
pedagogi karjeras konsultanti. Projektu koordinēs un
uzraudzīs Valmieras Izglītības pārvaldes speciālists
karjeras izglītības jautājumos.

1.2. Sadarbība ar
izmēģinājumskolām

Par dalību projektā – Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.08.2016. lēmums Nr.325 (protokols Nr. 9, 22.§)
Par Valmieras pilsētas skolu iesaisti projektā 15.09.2017.
Rīkojums Nr.2.2.1.2/17/210
Valmieras pilsētas pašvaldībai ir saistošs domes
28.07.2016. lēmums Nr.302 (protokols Nr.8, 34.§) par
deleģēšanas līguma slēgšanu ar Burtnieku novada
pašvaldību, kas nosaka, ka Valmieras pašvaldības iestādei
“Valmieras Izglītības pārvalde” tiek deleģētas Burtnieku
novada pašvaldības funkcijas izglītības pārvaldes jomā.

Par Burtnieku novada skolu iesaisti projektā 15.09.2017.
Rīkojums Nr.3-3/158
Par centralizētiem karjeras atbalsta pasākumiem
pašvaldībā atbildīgs būs Valmieras Izglītības pārvaldes
speciālists karjeras izglītības jautājumos sadarbībā ar
izmēģinājumskolu pedagogiem karjeras konsultantiem.
Katrā izmēģinājumskolā atbilstoši noteiktajai slodzes
likmei ir pedagogi karjeras konsultanti, kuru darba
pienākumi noteikti saskaņā ar projektā paredzētajiem
amata pienākumiem un kuru darba apmaksa daļēji tiks
veikta no projekta finansējuma līdzekļiem.

1.3. Sadarbība ar projektā
neiesaistītajām izglītības
iestādēm (ja ir izvirzītas)

Par projektā neiesaistīto izglītības iestādi Burtnieku
novada pašvaldības Rīkojums Nr.3-3/158

1.4. Pedagogu karjeras konsultantu
pakļautība un darba attiecības

Ar Valmieras Izglītības pārvaldes speciālistu karjeras
izglītības jautājumos ir noslēgts darba līgums, viņa
pienākumos būs koordinēt arī kopīgos pašvaldības
pasākumus. Izmēģinājumskolās ar PKK tiek slēgti darba
līgumi vai parakstītas vienošanās par darbu projektā. PKK
darba kvalitāte tiks uzraudzīta gan no skolas vadības puses,
gan arī no pašvaldības projekta koordinatora, pārbaudot
īstenotos pasākumus atbilstoši karjeras attīstības atbalsta
plānam un iepazīstoties ar dokumentāciju, kura jāsagatavo
PKK.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumus Burtnieku novada
Ēveles pamatskolā koordinēs Burtnieku novada pedagogskarjeras
konsultants,
iesaistot
mērķgrupu
arī
centralizētajos pasākumos.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”

