Aizkraukes pilsētas sākumskolas
ceļvedis

pa piena ceļu bērni nāk
pie savas māmiņas
tu ieradies no zvaigznītes
un biji ļoti mazs
bet tētis tevi izcēla
no lielā lāča ratiem
tu biji brūnumbēbītis
ar mākonīšu matiem
mēs mājās tevi aiznesām
pa piesnigušu ielu
tu biji mazs- bet pasaule
tev nebija par lielu
/I.Zandere/
Cienījamie vecāki!
Sveicam jūs Aizkraukles pilsētas sākumskolā!
Ar prieku gaidām katru no jums, lai labāk iepazītu
viens otru. Skolai un ģimenei jāstrādā kopā, ja gribam,
lai mūsu bērni saņemtu pēc iespējas vairāk viņu
izglītošanās laikā.
Mēs gribam, lai jūsu bērns pavadītu savus labākos
brīžus mūsu skolā. Tāpēc lūdzam, esiet saskarē ar mums,
sakiet, ja jums ir kādas problēmas, ieteikumi vai nemiers
par jūsu bērna mācībām vai labsajūtu.
Piedāvājam informāciju par skolas darba
organizēšanu un ikdienu.
Skolas direktore Ilga Kravale- tel. 65122301
Direktores vietnieces:
mācību darbā- Benedikta Kalniņa- tel.65122311
ārpusstundu darbā- Inna Grahovska- tel. 65122311
Skolas kanceleja- tel. 65122308
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Mūsu sākumskolas mērķi
Skolotāji nodrošinās līdzvērtīgu izglītību visiem bērniem.
Izglītības satura un izglītības apguves process būs
organizēts tā, lai tiktu
*) veicināta katra skolēna personības harmoniska veidošana un
attīstība;
*) sekmēta skolēna atbildīga attieksme pret sevi, ģimeni,
līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, cilvēci un morālajām
vērtībām;
*) veidots pamats tālākai izglītībai;
*) nodrošināta sabiedriskajai un individuālajai dzīvei
nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Mēs radām tādu skolas atmosfēru, kurā skolotāju
kolektīvs, bērni un vecāki strādā kopā – sadarbojas savstarpējā
cieņā. Mēs ticam, ka, rūpējoties par skolas vidi un apkārtni,
varēsim veidot skolēnos apzinīgu attieksmi pret apkārtējo vidi
un sabiedrību.
Sākumskolas izglītības programma.
Sākumskolas skolotāju realizētā programma balstās uz :
*) Latvijas izglītības likumu;
*) Valsts pamatizglītības standartu;
*) VISC izstrādātajām mācību priekšmetu paraugprogrammām.
Mēs cenšamies atrast starta punktus programmai bērna
personīgajā pieredzē un iekļaut līdzvērtīgu iespēju aspektus
visos mācību priekšmetos.
Īpašas izglītības vajadzības
Ne visiem bērniem mācīšanās skolā būs viegla un bez
problēmām, tāpēc mēs rūpēsimies par īpašu palīdzību viņiem.
Skolēniem tiek nodrošināta logopēda, psihologa, sociālā
pedagoga un speciālā pedagoga palīdzība. Visus palīdzības
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veidus apspriedīsim ar vecākiem. Veselības traucējumu
gadījumā palīdzību sniegs skolas medmāsa.
Mēs aicinām vecākus mums palīdzēt šajā darbā un atbalstīt
mūs. Pēc mācību stundām vai īpaši vienojoties par citu laiku,
skolotāji un citi darbinieki ir gatavi sarunai ar vecākiem.
Skolas darba organizēšana
Uzņemšana Aizkraukles pilsētas sākumskolā notiek
saskaņā ar Latvijas izglītības likumu. Mūsu skolā mācās bērni
no 7 līdz 13 gadu vecumam. Pirms iestāšanās skolā bērnam
jāapmeklē pirmsskolas sagatavošanas nodarbības pirmsskolas
izglītības iestādē.
Stundu laiki
1. 8.10- 9.50
2. 9.00 – 9.40
3. 9.50 – 10.30
4. 10.40- 11.20
5. Pusdienas 11.30- 12.10
1. un 2. klases
5. Pusdienas 12.20- 13.00
3. un 4. klases.
6. 13.10 – 13.50
7. 14.00- 14.40
no 14.40- 15.00 launags
līdz 17.30 pagarinātās dienas grupa.
Mācību stundas laikā un pēc mācību stundām bērniem ir iespēja
apmeklēt:
*) pagarinātās dienas grupu (1.-4. kl ) līdz plkst. 17.30;
*) interešu izglītības nodarbības;
*) koriģējošās vingrošanas nodarbības.
*) individuālās nodarbības mācību sasniegumu uzlabošanai un
darbam ar talantīgiem skolēniem.
Lai skolēns apmeklētu šīs nodarbības, nepieciešamas vecāku
iesniegums.
Skolas kavējumi
Ja jūsu bērns nav skolā, lūdzam paziņot mums iemeslu,
piezvanot klases audzinātājai, ierakstot dienasgrāmatā, vai
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elektroniski e-klasē. Ja kavējums ilgāks par 3 dienām,
nepieciešama ārsta zīme. Ja mēs nezinām kavējuma iemeslu, tad
kavētās stundas reģistrējam kā neattaisnoti kavētas.
Neviens bērns nedrīkst atstāt skolas telpas pirms mācību
stundu beigām, ja tas nav saskaņots ar klases audzinātāju vai
dežurējošo administratoru.
Nosebošanās
Ļoti svarīgi, lai bērns ierastos skolā laikā, 15 minūtes
pirms stundu vai citu nodarbību sākuma. Bērni, kuri ierodas
vēlu, nokavē svarīgus skolotāja paskaidrojumus, kā arī zaudē
iespēju būt kopā ar saviem draugiem pirms stundām.
Kontakti
Ļoti svarīgi, lai mums ir jūsu kontakttālruņa numurs. Tas
varētu būt jūsu mājas, darba, vecvecāku telefona numurs. Katrā
nopietnā gadījumā (piemēram, ja bērns ir saslimis), mums
jāzina, kam paziņot.
Neaizmirstiet mums paziņot arī jūsu jauno tālruņa numuru. (Bez
jūsu atļaujas mēs nedodam nevienam jūsu numuru vai adresi.)
Apģērbs
Skolā nav īpašas skolas formas. Tāpēc lūdzam bērnus sūtīt
uz skolu ērtā, tīrā, laika apstākļiem un skolas darbam piemērotā
apģērbā.
Īpašas prasības ir sporta un ritmikas stundām.
Tāpat lūdzam vecākus bērnam sagādāt skolas somu un
rakstāmpiederumus.
Brilles
Lūdzam paziņot jūsu bērna skolotājai, ja jūsu bērnam
jānēsā brilles. Labi būtu skolā turēt vēl vienas brilles.
Pazaudētās mantas
Lūdzu, nāciet un meklējiet pazaudēto pēc iespējas ātrāk!
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RŪPES PAR JŪSU BĒRNU
Pirmā palīdzība
Ja jūsu bērns nejūtas labi, viņš tiks sūtīts pie medmāsas uz
konsultāciju. Ja bērns nejutīsies tik labi, lai atgrieztos klasē, mēs
to paziņosim jums kā arī nepieciešamības gadījumā izsauksim
neatliekamo palīdzību. Ja jūsu bērnam regulāri jālieto zāles,
lūdzu, saskaņojiet to ar klases audzinātāju.
Klases audzinātāju rūpes
Mūsu skolotāji darīs visu, lai palīdzētu bērniem tikt galā ar
jebkuru problēmu. Nopietnas problēmas tiks risinātas skolas
vadības līmenī.
Ēdināšana
Visi skolēni saņem brīvpusdienas.
Skolēni, kuri apmeklē pagarinātās dienas grupu, saņem
launagu.
Skola piedalās programmā „Skolas auglis” un „Skolas
piens”.
Drošība
Lai bērns justos skolā droši, ir izstrādāti skolas iekšējās
kārtības noteikumi, kuru uzdevums:
*) veidot personiskās atbildības izjūtu par savu un citu drošību;
*) ievērot visas instrukcijas par drošību;
*) rosināt skolēnus izmantot mācību piederumus, mēbeles,
telpas tikai tiem paredzētajiem nolūkiem.
Mēs atzīstam apzinīgas disciplīnas principus. Bērni saņem
uzslavas par skolas noteikumu ievērošanu un aktīvu līdzdalību
visās skolas darbības jomās.
Ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem bērni tiek
iepazīstināti septembrī klases audzinātāja stundā.
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Pulciņu darbs
Skolotāju kolektīvs centīsies pēc iespējas daudzveidīgāk
nodarbināt bērnus, kuri to vēlēsies. Skolēniem būs iespēja
dziedāt korī un ansambļos, dejot tautu dejas, spēlēt sporta
spēles (arī šahu, dambreti), zīmēt vizuālās mākslas pulciņā,
risinat “cietos riekstus” matemātikas pulciņā.
VECĀKI
Skolas un ģimenes sadarbība
Mēs varam izglītot jūsu bērnu sekmīgi ar jūsu palīdzību un
atbalstu.
Lūdzam, nāciet uz skolu regulāri, lai redzētu un uzzinātu
par sava bērna darbu, viņa sasniegumiem. Lūdzu, paziņojiet
jebkuras savas domas, saistītas ar jūsu bērna skolas dzīvi.
Lūdzam nekavējoties ziņot, ja jūsu mājas apstākļi varētu
ietekmēt jūsu bērna darbu skolā (piemēram, ģimenes problēmas
u. tml.)
Skolas apmeklēšana
Kad jūs esat atnākuši sagaidīt bērnu, lūdzam jūs uzkavēties
1. stāvā, jo visās klasēs notiek stundas. Tāpat lūdzam bērnam
nākt pakaļ ne ātrāk kā 5 minūtes pirms stundu beigām, lai
neradītu lieku drūzmu.
Ja jūs gribat satikt sava bērna skolotāju vai nodot steidzīgu
ziņu, dariet to pirms plkst. 8.50 vai pēc stundām. Stundu laikā
skolotāju traucēt nedrīkst. Ilgākai sarunai ar skolotāju tikšanās
jānorunā iepriekš.
Palīdzība bērnam mājās
Jums ir iespēja strādāt ar savu bērnu tikai divatā. Jūs varat
palīdzēt viņam mājas darbu izpildē. Ir dažas lietas, kas būtu ļoti
ieteicamas:
*) paklausīties, ko bērns jums stāsta;
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*) lasīt grāmatas, avīzes vai žurnālus bērnam priekšā vai kopā ar
viņu un lasīto pārrunāt (ilustrācijas, vārdu nozīmi u.c.);
*) aizvest bērnu uz interesantām vietām;
*) aizvest bērnu uz bibliotēku;
*) spēlēt spēles kopā ar bērnu (galda spēles, sporta spēles).
Mēs saprotam, ka vecāki var būt ļoti aizņemti un noguruši.
Tomēr centieties parunāt ar bērnu un uzklausīt viņu katru dienu.
Tas būs milzīgs ieguldījums jūsu bērna nākotnē.
Palīdzība skolai
Mēs pieņemam jebkuru palīdzību no vecākiem.
Jūs varētu:
*) iet ar klasi kopā ekskursijā, uz muzeju, izstādi,
*) dalīties savā pieredzē un iemaņās (piemēram: amatniecībā,
kulinārijā, savā profesijā u c);
*) paklausīties, kā bērni lasa, vai pārrunāt ar viņiem grāmatas,
enciklopēdijas;
*) palīdzēt materiāli (dāvināt grāmatas, spēles vai ko citu klasei
nepieciešamu);
*) paši piedāvāt savu iespējamo palīdzību.
Lietas, kuras mēs aizliedzam ņemt līdzi uz skolu:
*) asi priekšmeti, šķiltavas, citi nedroši priekšmeti,
Tāpat nebūtu vēlams bez norunas ar skolotāju ņemt līdzi:
*) vērtīgas mantas, ierīces,
*) rotaļlietas,
*) konfektes,
*) pudeles ar gāzētiem dzērieniem,
Ja jums ir kādas sūdzības par jūsu bērna izglītošanu, jums
nekavējoties par to jāziņo skolai. Lūdzu, atnāciet pie klases
audzinātājas, direktores vietnieces, direktora.
Skolas padomes darbā no katras klases piedalās viens no
vecākiem, kurš izsaka padomē vecāku priekšlikumus skolas
darba uzlabošanai.
Mēs ceram, ka ar šīs informācijas palīdzību esam snieguši jums
nepieciešamās ziņas par skolas darbu. Ja jums ir priekšlikumi, ko vēl jūs
gribētu uzzināt, lūdzu, dariet to zināmu mums.
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Uz tikšanos jaunajā 2016./17. mācību gadā!
Skolas administrācija.
Skolotāji.
Skolas tehniskais personāls.
Mācību līdzekļu saraksts. 1. klasē.
1.
2.
3.
4.
5.

Skolas soma.
Maiņas apavi.
Sporta tērps- „īsais” un „garais”.
Deju čības (češkas).
Maisiņš sporta tērpam ar īpašnieka datiem- klase, vārds,
uzvārds.
6. Mape darba burtnīcām.
7. Parastais zīmulis.
8. Dzēšgumija
9. Pildspalva ar zilu pildījumu
10.
Penālis.
11.
Lielo rūtiņu un 1. klases līniju burtnīcas 5.gb.
12.
Vāciņi parastajām burtnīcām.
Septembrī jānopērk mācību grāmatu, dienasgrāmatas un darba
burtnīcu apvākojumi.
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