Informācija 2018./2019. m.g. pirmklasnieku vecākiem
Līdz 8.06.2018. skolas kancelejā jāiesniedz:
1) medicīnisko karti 026/u,
2) izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.
Izglītojamais var tikt izslēgts no reģistrācijas rindas, ja līdz 8.06.2018. nav iesniegti nepieciešamie
dokumenti.

30. augustā plkst. 17.30 aicinām skolēnus un vecākus uz pirmo tikšanos ar klases
audzinātāju.
30. augustā no plkst. 15.00 – 20.00 mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā.
Skola papildus macību stundām piedāvā:
 Fakultatīvās nodarbības
 Pagarinātās dienas grupu
 Ēdināšanu. 1. – 12. klašu skolēni saņem brīvpusdienas. Pagarinātās grupas skolēniem piedāvā
launagu (par maksu). Piedalāmies projektos „Skolas piens” un „Skolas auglis”.
 Logopēda nodarbības
 Psihologa pakalpojumus
 Speciālā pedagoga konsultācijas un palīdzību
 Interešu izglītības pulciņus (deju kolektīvs, kori, vokālais ansamblis, dambrete, teātra pulciņš,
vispārējā fiziskā sagatavotība, vizuālā māksla, fantāzijas papīrā, lego u.c.)
 Dalību dažādos projektos, mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs
Skolēniem, kas izmanto „Galss-Buss” autobusus, 2x gadā ir iespēja iegādāties:
brīvbiļetes, ja skolēns ir deklarēts Salaspils lauku teritorijā,
biļetes ar vecāku līdzmaksājumu, ja skolēns ir deklarēts Salaspils pilsētā.
Salaspils lauku teritorijā dzīvojošie, kuriem nav iespējas uz skolu atbraukt ar maršruta
autobusu, raksta iesniegumu Salaspils domes izpilddirektoram, norādot dzīvesvietas adresi.
Skolēna apģērbs: skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz, ka skolēns ikdienā valkā skolas formas
vesti (var izvēlēties džemperi vai jaku) ar skolas emblēmu. Vesti var aizvietot ar polo kreklu zaļā
vai vestei pieskaņotā krāsā ar skolas logo. Skolēnam nepieciešami maiņas apavi.
Svētku apģērbs – formas veste vai džemperis, balta blūze vai krekls, melnas, tumšas vai pelēkas bikses
vai svārki.
Skolas formas vesti, kā arī citus pieskaņotus formas apģērba elementus var pasūtīt skolenuformas.lv
un www.skolasforma.lv
Pasūtījumu veikšana notiek:
1.maijs - 10.jūnijs

Piegāde skolā līdz 31.augustam

11.jūnijs – 20. septembris Piegāde skolā līdz 13.novembrim
5. janvāris – 20. janvāris Piegāde skolā līdz 13. martam

Skolēniem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto ģimeņu statuss, arī daudzbērnu
ģimenēm, skola sedz izmaksas par formas vesti vai polo kreklu. Lai rēķinu par vesti apmaksātu skola:
-pasūtījums jāveic ne vēlāk kā līdz 1. septembrim;
-pasūtot komentāru logā jāieraksta statuss un jānorāda, ka rēķinu apmaksās skola;
-jāuzraksta iesniegumu direktorei ar lūgumu, lai rēķinu apmaksā skola.

Nepieciešamie mācību līdzekļi
Skola nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu un skolēnu apliecību,
tās nav jāpērk!
Latviešu valodai, matemātikai, mūzikai
Pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija.
Lineāli 15 cm un 30 cm. Zīmuļu asināmais ar vāciņu.
Iegādājoties skolas somu, iesakām ņemt vērā tās svaru, kā arī, vai soma palīdzēs saglabāt mācību
burtnīcas un grāmatas.
Iegādājoties penāli, iesakām pievērst uzmanību tā izmēram, lai tas neaizņem lielu daļu darba virsmas.
Burtnīcu, darba burtnīcu, grāmatu un dienasgrāmatas vāciņi.
Mape A4 skolēna darbiem (reģistrs 5 cm), kabatiņas (50gab.)
Līniju (1.-2.klasei), rūtiņu burtnīcas (var pirkt mācību gada sākumā kopā ar skolotāju)
Rokdarbiem, vizuālajai mākslai
Lielais un mazais zīmēšanas bloks (A3 un A4)
Akvareļu papīrs (A4)
Aplikāciju papīrs (krāsains no abām pusēm)
Krāsains kartons (no abām pusēm)
Mape krāsaino papīru glabāšanai
Dažādu izmēru otas guašas un akvareļkrāsām, palete krāsu jaukšanai, trauks otiņu mazgāšanai
Akvareļu krāsas, guaša krāsas (12 krāsas + baltā)
Krāsu zīmuļi (12 krāsas), vaska un pasteļkrītiņi, flomāsteri
Šķēres (asas, ar apaļiem galiem), ja bērns ir kreilis, tad jānopērk kreiļiem domātās šķēres
Plastilīns
PVA līme, līmes zīmulis
Krāsaina dzija (rupja, šķeterēta)
Sportam
Sporta tērps nodarbībām telpās, sporta tērps nodarbībām ārā, sporta apavi
Peldēšanai: peldbikses/peldkostīms, peldcepure, baseina čības, dvielis, brilles peldēšanai, dušas
piederumi, ģimenes ārsta izziņa, kas apliecina, ka atļauts apmeklēt peldēšanas nodarbības.
(tikai ja izvēlēta klase ar papildus fakultatīvu sporta stundu stundu)

Pirmo klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam
Pamatizglītības programmās izglītojamos ieskaita ar direktora rīkojumu atbilstoši iesniegumā
norādītajai izvēlei un reģistrēšanās secībai. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem vispārējās
izglītības iestādes atbilstošā klasē vienā izglītības programmā.
Vienā klasē tiek ieskaitīti 25 - 30 skolēni. Skolēnu skaitu klasē nosaka pēc kopējā reģistrēto skolēnu
skaita, dalot to ar klašu komplektu skaitu. Klašu komplektu skaitu nosaka reģistrēto skolēnu skaits.
Klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam notiek līdz 22.jūnijam. Ar klašu sarakstiem varēs
iepazīties skolā un skolas mājas lapā. Sarakstos skolēnu vārdi un uzvārdi aizstāti ar reģistrācijas
kodiem.
Sadalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji:
 izvēlētā pamatizglītības programma;
 reģistrēšanās secība.
Aktualitātes skolas mājas lapā www.s1vsk.lv
Kontakti:
skola@s1vsk.lv
Direktore: 67947253
Direktora vietnieki: 67942178
Kanceleja:67946814

