
 

Pirmā skolas diena 
 

Pirmā skolas diena ir svētki skolēniem ar vecākiem. 

Skolēni ierodas svētku tērpos. Svinīgajam pasākumam seko 

klases stunda, fotografēšanās u.c. aktivitātes.  

 

Kā atvieglot pāreju no pirmskolas uz skolu 

 
Individuāli runāt ar pirmskolas pedagogu – kas manam 
bērnam padodas, kādas ir viņa dotības, kā es varu atbalstīt 
mājās, cik noturīga ir uzmanība, vai prot pabeigt iesākto.  

Iepazīties ar skolu, topošo klases audzinātāju.  

Būtiski ir ievērot dienas režīmu, veltīt pietiekoši daudz laika 
naktsmieram, nepārslogot bērnu ar interešu izglītības 
pulciņiem. 

Savlaicīgi plānot loģistiku un vienoties, kurš atbild par bērna 
nokļūšanu uz skolu, mājām, pulciņiem, citām nodarbībām un 
pastāstīt par to bērnam. 

Noskaidrot, kad ir brīvlaiki, un plānot, ko bērns darīs tajā 
laikā. 

Iemācīt bērnam, kā un kam lūgt palīdzību. 

Iemācīt no galvas dzīvesvietas adresi un vecāku tālruņu 
numurus. 

Pastāstīt par skolu bez biedēšanas un idealizēšanas, 
neietekmējot bērnu ar savu skolas pieredzi. 

Iekārtot mazajam skolniekam mācību vietu. 

Iesaistīties, ja skolā radušās problēmsituācijas vai 
izaicinājumi, bērns tad jutīsies saprasts un pieņemts, drošībā 
un pasargāts. 

Atbalstīt patstāvības veidošanu, rūpes par personiskajām 
mantām, savas mācību vides sakārtošanu, uzmanības 
koncentrēšanu un noturību, darba pabeigšanu līdz galam. 

 

 

 

 

 

Skola ir ģimenes turpinājums, tādēļ ir svarīga 

komunikācija un savstarpēja uzticēšanās. Piedalieties 

skolas dzīvē, jo tas ir pamatnosacījums bērna veiksmīgām 

skolas gaitām! 

 

Skolas adrese: 

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

Skolas direktore: Anna Būre, tel. 64120277 

 

Skolas e-pasts: 

 cesis1sk@cesis.edu.lv 

Skolas mājas lapa: 

http://cesu1pamatskola.anazana.com 

Skolas kanceleja: 

lietvede Ieva Kuzmane, 

tel. 64120467 

Kancelejas darba laiks no 8
00

 līdz 16
30

, pusdienas 

pārtraukums no 13
00

 līdz 13
30

. 
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Topošs cilvēks ir bezgalīgi trausls instruments, un, kas 

to pareizi grib ieskaņot dzīves lielajā orķestrī, tam jābūt 

piesardzīgam savos vārdos un savā rīcībā attiecībā pret 

jaunajiem cilvēkiem.  

Konstantīns Raudive 

 

Skolas īstenotā izglītības programma 

 

Skola īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā 

virziena programmu 21014111 (mūzika).  

Izglītības programma nodrošina pilnīgu vispārējās 

pamatizglītības mācību priekšmetu apguvi un papildus sniedz 

iespēju visiem skolēniem attīstīt muzikālās dotības, apgūstot 

instrumentspēli, solfedžo, ritmiku, dziedot koros, vokālajos 

ansambļos, muzicējot instrumentālajos ansambļos un pūtēju 

orķestrī.  

 

Mācību darba organizācija skolā 

 

Mācību gada laikā skola atvērta plkst. 7
00

. Mācību stundu 

sākums 8
30

. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. 

 

Stunda  Laiks  

1.  8
30

 – 9
10

  

2.  9
20

 – 10
00

  

3.  10
10

 – 10
50

  

4.  11
00

 – 11
40

  

5.  12
00

 – 12
40

  

6.  13
00

 – 13
40

  

7.  13
50

 – 14
20

  

8.  14
25

 – 15
10

  

9.  15
15 

– 15
55

  

 

 Pirmās klases skolēna mācību slodze ir 22 mācību 

stundas nedēļā. Ārpus mācību slodzes stundu sarakstā ir 1 

klases stunda un 1 fakultatīva nodarbība mūzikā – koris. 

Četras dienas nedēļā skolēniem ir 5 stundas dienā, bet vienu 

dienu – 4 stundas.  

Skola nodrošina skolotāju konsultācijas visos mācību 

priekšmetos 

 

Ārpus mācību stundām skolēniem skola piedāvā: 

 tautiskās dejas, 

 sarīkojumu dejas, 

 ansambli, 

 vizuālās mākslas pulciņu, 

 sporta pulciņu. 

 

Informācijas apmaiņas iespējas 

 

Vecāki var iegūt informāciju par sava bērna 

sasniegumiem un norisēm skolā: 

 sekojot skolotāju veiktajiem ierakstiem skolēna 

dienasgrāmatā; 

 e-klasē; 

 apmeklējot vecāku sapulces; 

 individuāli konsultējoties pie skolotāja, atbalsta 

personāla, skolas administrācijas; 

 skolas mājas lapā 

http://cesu1pamatskola.anazana.com. 

 

Mācību sasniegumu vērtēšana 

 

Skolēnu mācību sasniegumi 1.klasē visos mācību 

priekšmetos tiek vērtēti aprakstoši, izmantojot apzīmējumus 

„X”- apgūts, „/” – daļēji apgūts, „-” - vēl jāmācās. 

Pirmā semestra un mācību gada beigās skolēni saņems 

liecību par mācību vielas apguvi kopumā. 

Ikdienas mācību sasniegumi tiek atspoguļoti e-klasē. 

Sīkāka informācija par bērna sasniegumiem tiek pārrunāta 

individuālās sarunās ar klases audzinātāju vai mācību 

priekšmeta skolotāju. 

 

Mācību darbam nepieciešamie mācību līdzekļi 

 

Skola nodrošina ar mācību procesā nepieciešamajām 

mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

Vecākiem ir jānodrošina tikai individuālajām vajadzībām 

nepieciešamie mācību līdzekļi – skolas soma, kancelejas 

preces, sporta tērps (skat. klases audzinātājas sagatavoto 

mācību līdzekļu sarakstu). 

Pagarinātās dienas grupa 

 

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa, kuras darba 

laiks ir no mācību stundu beigām līdz plkst. 17
00

. Pagarinātās 

dienas grupā ir paredzēts laiks mājas darbu sagatavošanai, 

bērnu spēlēm, rotaļām, ārpusstundu nodarbībām, pastaigām 

svaigā gaisā un launagam. 

 

Atbalsta personāls 

Par skolēniem rūpējas skolas atbalsta personāls:  

 logopēde Lelde Nagle (strādā pēc individuāli 

sastādīta nodarbību grafika), 

 sociālā pedagoģe Iveta Jermolājeva, 

 medmāsa Valda Mārtinsone (darba laiks no 8
00

 

līdz 16
30

, pārtraukums no 13
00

 līdz 13
30

). 

 

Bibliotēka un lasītava 
 

Skolā darbojas bibliotēka un lasītava. Bibliotēkā ir 

pieejama daiļliteratūra, dažādas enciklopēdijas, jaunākie 

žurnāli. Lasītavā mācību darba vajadzībām pieejami datori ar 

interneta pieslēgumu. Bibliotēkas darba laiks no 8
00

 līdz 16
30

, 

pārtraukums no 13
00

 līdz 13
30

. 

 

Ēdināšana 

 

Par skolēnu ēdināšanu atbild ēdināšanas uzņēmums SIA 

„Gā. Jē. eR. Dē”, kurš Cēsu novada domes izsludinātajā 

konkursā ir ieguvis tiesības ēdināt izglītojamos. Ēdināšanas 

uzņēmums nodrošina pilnvērtīgu uzturu arī bērniem ar 

speciālās ēdināšanas vajadzībām. 

Pirmās klases skolēniem pusdienas apmaksā valsts. 

Ēdināšanas uzņēmums nodrošina ar launagu pagarinātās 

dienas grupas dalībniekus. Par launagu maksā bērna vecāki. 

Skolā tiek realizētas Eiropas Savienības finansētas 

programmas “Skolas auglis” un “Skolas piens”.  

Ēdnīcas darba laiks – no 11
40

 līdz 13
30

. Kafejnīcas darba 

laiks no 8
30

 līdz 16
00

. 

 

http://cesu1pamatskola.anazana.com/

