
“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā, ne spēka 

man pietrūks, ne bail man no kā!”

 (V.Plūdonis)

Rokasgrāmata

1.klašu vecākiem

Skola īsteno:

Pamatizglītības 

programmu (21011111)

Speciālās pamatizglītības 

programmu skolēniem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 

Tālr.: +371 65035929
E-pasts: skola@ogres1v.lv
Adrese: Zinību iela 3, Ogre, 

Ogres novads, LV5001
Mājaslapa: www.ogres1v.lv

● Iedrošiniet un novērtējiet viņa 
sasniegumus - mazus vai lielus - nav 
svarīgi, jo tas paaugstina bērna 
pašvērtējumu.
● Mācieties kopā, dariet kopā, apmeklējiet 
interesantas vietas, runājiet par to, ko esat 
redzējuši un iedrošiniet bērnu uzdot 
jautājumus.
● Kad bērns atgriežas mājās no skolas, 
viņš var būt noguris, tāpēc neuzdodiet 
pārāk daudz jautājumus, tikko kā viņš 
ienāk pa durvīm.
● Regulāri sekojiet līdz skolas informācijai 
dienasgrāmatā, e-klasē, skolas mājaslapā.
● Iesaistieties skolas pasākumos un 
sapulcēs!
● Ja jūs kas uztrauc, sazinieties ar klases 
audzinātāju, viņa noteikti palīdzēs.
Iedrošiniet bērnu pieteikties ārpusskolas 
aktivitātēs!

Mans bērns ir skolēns. 
Kā varu viņu atbalstīt?

Mācību darba organizācija

Mācību gada laikā skola atvērta no plkst. 
7.00.  Mācību stundu sākums plkst. 8.40.
Trešdienās stundas sākas plkst. 9.30.

Stunda  Laiks  
1. 8.40 - 9.20 
2. 9.30 - 10.10  
3. 10.20 - 11.00  

pusdienas  

4. 11.30 - 12.10  
5. 12.20 - 13.00  
6. 13.10 - 13.50  

launags  

 
Pirmās klases skolēna mācību slodze ir 22 mācību 
stundas nedēļā. Ārpus mācību stundu slodzes 
stundu sarakstā ir viena klases stunda un 
fakultatīvās nodarbības.
Skola nodrošina skolotāju konsultācijas visos 
mācību priekšmetos.
Mācību gada sākuma un beigu laiku, dalījumu 
semestros, kā arī skolēnu brīvdienas rudenī, ziemā 
un pavasarī nosaka Ministru kabinets. 1.klasēm  
papildus brīvdienas februārī nosaka skola.

Skolā darbojas pagarinātā dienas grupa, kuras 
darba laiks ir no mācību stundu beigām līdz 
plkst.15.00. Pagarinātās dienas grupā paredzēts 
laiks mājas darbu sagatavošanai, bērnu spēlēm un 
rotaļām, ārpusstundu nodarbībām un interešu 
izglītības pulciņiem, pastaigām svaigā gaisā un 
launagam. Pagarinātās dienas grupā tiek ieskaitīts 
ikviens sākumskolas skolēns, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu.

Pagarinātās dienas grupa



Par skolēniem rūpējas skolas atbalsta 
personāls:
● logopēde  (strādā pēc individuāli sastādīta 
nodarbību grafika)
● speciālais pedagogs (strādā pēc individuāli 
sastādīta nodarbību grafika)
● sociālais pedagogs
● 1.-4.klašu psihologs (strādā pēc 
pieprasījuma)
● medmāsa
● skolā pieejams zobārstniecības kabinets

Darba laikus un kontaktus skatīt skolas 
mājaslapas sadaļā “Atbalsts skolēniem”, 

“Atbalsta speciālisti”.

Atbalsta personāls

Ēdināšana

Vecākiem jau laikus bērni jāpieradina pie 
pilnvērtīgām brokastīm mājās. 
Par skolēnu ēdināšanu skolā atbild 
ēdināšanas uzņēmums SIA Baltic Restaurants 
Latvia.
Ēdināšanas uzņēmums skolā nodrošina 
pilnvērtīgu uzturu arī bērniem ar speciālās 
ēdināšanas vajadzībām. 
Pusdienas 1. klašu skolēniem apmaksā valsts. 
Pusdienu starpbrīdis ir 11.00 - 11.30.
Ēdināšanas uzņēmums nodrošina ar launagu 
pagarinātās dienas grupas dalībniekus. Par 
launagu maksā skolēna vecāki. Launagā 
skolēni dodas plkst.13.50.

Skolā tiek realizēts ES finansētas 
programmas “Skolas auglis” 
un “Skolas piens”.

● Ieraksti e-klases dienasgrāmatā, e-klases 
pasts, vecāku sanāksmes
● individuālas sarunas ar skolotājiem, atbalsta 
personālu un vadību
● skolas mājaslapā.

Skolēnu mācību sasniegumi 1.klasē visos 
mācību priekšmetos tiek vērtēti aprakstoši, 
izmantojot apzīmējumus : S – sācis apgūt, T – 
turpina apgūt, A – apguvis, P – apguvis 
padziļināti. 
1.semestra beigās skolēni saņem sekmju 
izrakstu, bet  mācību gada noslēgumā - 
liecību.
Ikdienas mācību sasniegumi tiek atspoguļoti 
e-klasē. Detalizētāka informācija par bērna 
sasniegumiem tiek pārrunāta individuālās 
sarunās ar klases audzinātāju vai mācību 
priekšmeta skolotāju.

Skola nodrošina ar mācību procesā 
nepieciešamajām mācību grāmatām un darba 
burtnīcām. 
Skolēnam nepieciešamo individuālo mācību 
līdzekļu saraksts, kas jāiegādājas vecākiem, 
pieejams skolas mājaslapas sadaļā “Skolas 
dokumenti”.

Informācijas apmaiņa ar skolu

Mācību sasniegumu vērtēšana

Mācību darbam nepieciešamie līdzekļi

● 1.septembris
● Skolas dzimšanas diena
● Pirmklasnieku 100 dienas skolā
● Tematiskās nedēļas
● Labdarības tirdziņi
● Svētku koncerti.

1.klašu skolēniem tiek piedāvāti šādi pulciņi:
● 1.klašu koris
● Bērnu un jauniešu deju kolektīvs 1.-3.klasēm  
“Viznītis”
● ģitārspēle
● sporta pulciņi.

Lasītavā ir pieejama daiļliteratūra, dažādas 
enciklopēdijas, jaunākie žurnāli, galda spēles. 
Lasītavas darba laiks no 8.00 līdz 16.00

Skolas tradīcijas

Ārpusstundu darbs

Bibliotēka un lasītava
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