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Stājoties skolā, nepieciešami šādi  
dokumenti: 

 vecāku iesniegums; 

 bērna dzimšanas apliecības kopija; 

 pirmsskolas izglītības iestādes beig-

šanas dokuments; 

 fotokartīte 3*4 cm; 

 medicīnas izziņa. 

Īstenojam projektus 

ESF finansēti projekti 
 Atbalsts karjeras izglītībai: daudzvei-

dīgas radoši tehniskas un izglītojošas 
nodarbības par profesijām. 

 Atbalsts izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai: praktiskas nodar-
bības saistībā ar mācību procesu. 

 Skolas piens un skolas auglis: skolē-
niem no oktobra līdz martam 3 reizes 
nedēļā piedāvā pienu un ābo-
lu/burkānu. 

Latvijas valsts finansēts projekts iniciatīva  
Latvijas skolas soma. 
Erasmus+ 
 Draudzīgā vidē mācīties vislabāk. 
 Radošums, mācīšanās, iedvesma un 

valoda. 
E-twinning 
Cemex iespēju fonds 

Sadarbojamies ar vecākiem ikdienā un 
svētkos 
 Skolas padomes sanāksmēs. 
 Radošās darbnīcās. 
 Tēvu dienas sportiskās aktivitātēs. 
 Vecāku dienas pavasara pārgājienā. 
 Koncertos un aktīvas atpūtas pasāku-

mos. 



31.janvārī  

Bērniem. Radoša nodarbība „Spēlēsim teātri!” 

Vecākiem.  Darbnīca „Es savam bērnam”,  

28.februārī  

Bērniem. Tehniski radošas nodarbības  

„Eksperimentu laboratorija.” 

Vecākiem. Interešu izglītības iespējas skolā un 

projektu darbs. 

25.aprīlī  

Bērniem. Tehnoloģiju dizaina nodarbība 
„Es daru!” 

Vecākiem. Bērnu psiholoģiskā un sociālā gatavī-
ba skolai. Psiholoģe Ilze Rūtena. Ko skolā sagaida 
no bērna? Ko skolā māca? Palīdzība bērnam. So-
ciālā pedagoģe Līga Paštore. 

6. jūnijā 16:00-17:15 

Bērniem. Āra nodarbība ar aktivitātēm. 
Vecākiem. Skolas administrācijas informācija. 

Iepazīšanās nodarbības 

28.martā  

Bērniem. Meistarklase „Mūzika un kustība.” 

Vecākiem. Bērnu psiholoģiskā un sociālā gatavī-
ba skolai. Psiholoģe Ilze Rūtena. Ko skolā sagaida 
no bērna? Ko skolā māca? Palīdzība bērnam. So-
ciālā pedagoģe Līga Paštore. 

16:00-17:15 

Mācību darbs Interešu izglītība 

2019./2020. m.g. plānojam 
pirmās klases* 

1.a klase: audzinātāja Aiva Greitāne,  
Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma. 

1.b klase: audzinātāja Dace Neizaka,  
Pamatizglītības humanitārā un sociālā virzie-
na programma. 

1.c klase: Pamatizglītības programma. 

2019./2020. m.g.  plānojam 
nodarbības skolā  
līdz plkst. 18:00 

Vokālā studija 

Sports 

Kustību teātris 

Mākslas pulciņš 

Satiksmes noteikumi 

Tautiskās dejas 

Robotika 

Programmēšanas pamati 

Brīvā laika kopā būšanas istaba 

* skolēnu skaits vienā klasē 15-20. 


