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Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek veidotas 4. klases
1. Īstenotās izglītības programmas
1.1. Pamatizglītības programma, kods 21011111;
1.2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611.
2. Izglītojamo dalījums 4. klasēs
2.1. Izglītojamo dalījuma 4. klasēs mērķis ir izveidot piecas sekmīgi funkcionējošas 4. klases.
2.2. Maksimālais izglītojamo skaits 4. klasē ir 26 izglītojamie.
2.3. Izglītības iestāde veic klašu komplektāciju līdz 2020. gada 5. jūnijam; izglītojamo saraksti pa
klasēm tiek nosūtīti izglītojamo vecāku e-klases pastā ne vēlāk kā 12. jūnijā.
2.4. Lai veiksmīgi plānotu mācību procesu, vecāki līdz 15. martam raksta iesniegumu, kurā
informē, kādu otro svešvalodu (krievu vai vācu valodu) bērns mācīsies no 4. klases.
2.5. 2020./21. mācību gadā tiek veidotas divas 4. klases, kuru skolēniem netiek piedāvāta iespēja
latviešu valodu un matemātiku apgūt atbalsta grupās, un trīs klases, kuru skolēniem tiek
piedāvāta iespēja latviešu valodu un matemātiku apgūt atbalsta grupās.
2.6. Piecas 4. klases tiek izveidotas, sadalot vienu no sešām 3. klasēm. Sadalīta tiek skaitliski
mazākā klase vai klase, kuras skolēni pedagogu un sadales komisijas ieskatā var iegūt no
klases sadalīšanas.
2.7. Veidojot klases, ievēro šādus nosacījumus:
2.7.1. vienā klasē iekļauj ne vairāk kā četrus izglītojamos ar speciālajām vajadzībām;
2.7.2. izglītojamie klasēs tiek sadalīti, ņemot vērā 2. svešvalodas (krievu vai vācu valoda)
izvēli;
2.7.3. skolēni klasēs tiek sadalīti tā, lai klašu vidējā snieguma rādītāji latviešu valodā un
matemātikā būtu iespējami līdzīgi.
2.8. Izglītojamo dalījumu 4. klasēs veic četru cilvēku komisija, kurā ir izglītojamo atbalsta
komisijas pārstāvis, direktora vietnieks mācību darbā 1. - 3. klašu posmā, direktora vietnieks
mācību darbā 4. - 6. klašu posmā un skolas padomes deleģēts 3. klases skolēna vecāks.
3. Noslēguma jautājumi

3.1. Sūdzības par izglītojamo dalījumu klasēs adresējamas izglītības iestādes direktoram.
3.2. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 10. februārī.
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