Labestība lai ir mūsu
sejās,
labestība mūsu acīs,
labestība mūsu smaidā,
labestība mūsu sirsnīgajā
sveicienā!
Skola darbību sāka 1992.gada
1.septembrī.
Sākumskolas misija - nodrošināt
iespēju labvēlīgā vidē skolēniem
veidoties par intelektuālām, radošām,
harmoniski
attīstītām
un
brīvām
personībām, kuru mācību motivācija
saistītos ar ģimenes un pašu interesēm.
Skolas darbības pamatmērķi:
 Nodrošināt
izglītības
kvalitāti,
veidojot pamatu tālākai izglītībai.
 Veikt skolas darbības vērtēšanu un
attīstības plānošanu, realizēšanu.
Skola realizē pamatizglītības pirmā
posma
(1.-4.klasei)
izglītības
programmu, speciālās pamatizglītības
pirmā posma (1.-4.kl.) izglītības
programma izglītojamiem ar attīstības
traucējumiem.
Mūsu skolas darbības pamatā ir :
 humānisms,
 psiholoģiskā
komforta
radīšana
kolektīvā,

 iespēja
skolēniem
veidoties
par
atraisītām, radošām, vispusīgi attīstītām
personībām,
 mācību darbs balstīts uz motivācijas,
vēlēšanos mācīties pamata,
 pēctecība un stabilitāte zināšanu
apguvē,
 mērķtiecīga skolēnu, skolotāju, vecāku
un sabiedrības sadarbība.
Mācību procesā pedagogi izmanto
interaktīvas darba formas un metodes: darbs
pāros, grupās, dabas un vides izpēte,
ekskursijas un pārgājieni, praktiskielaboratorijas
darbi,
novērojumi,
eksperimenti, projekti.
Radošu darbu kolektīvs veic pilsētas,
novada un Latvijas izzināšanā. Iepazīstot
pilsētas galvenās kultūrvēsturiskās vietas,
uzņēmumus,
iestādes,
tiekoties
ar
ievērojamiem savas pilsētas cilvēkiem,
audzinām savu skolēnu pašapziņu, lepnumu
par dzimto zemi.
Ar vecāku līdzdalību un atsaucību
skolā notiek ģimeņu svētki, pārgājieni,
sporta svētki. Skolas darbinieku kolektīvs
vienmēr mīļi tiek sveikts Skolotāju dienā un
Ziemassvētkos, mēs jūtam savu vecāku
atbalstu un ieinteresētību kopējā mācību un
audzināšanas darbā.
2010./2011.m.g. – 1.-4.klasēs mācās 147
skolēni, strādā 10 pedagogi.

Skolā darbojas pagarinātās darba
dienas grupas līdz plkst.16.30, kurās
iesaistīti lielākā daļa skolēnu.
Skolēniem ir iespēja katrā mācību
priekšmetā apmeklēt papildus konsultācijas
zināšanu un prasmju nostiprināšanai vai
pilnveidošanai.
SKOLĀ DARBOJAS PULCIŅI:
koris 1.klasēm;
koris 2.-4.klasēm;
2 ansambļi;
tautisko deju kolektīvs 1.-2.kl.;
tautisko deju kolektīvs 3.-4.kl.;
vizuālās mākslas pulciņš;
vides izglītības pulciņš;
sporta pulciņš 1.-2.kl., 3.-4.kl.;
Skolēnu veselības nostiprināšanai darbojas
peldēšanas fakultatīvs.
Katru gadu ar pašvaldības atbalstu
skolā tiek veikti būtiski remontdarbi. Ir
renovēta skolas sporta zāle, kura atrodas
Tirgus ielā 2a, pārbūvētas zēnu un meiteņu
sanitārās
telpas.
Pakāpeniski
tiek
remontētas klašu telpas.
Skolai ir izstrādāts attīstības plāns,
kurā ir plānoti darbi skolas fiziskās vides
sakārtošanai.
Pakāpeniski tiek iegādāti mūsdienīgi
mācību tehniskie līdzekļi- interaktīvā tāfele,
audio video sistēmas. Plānojam katrai klasei
iegādāties datoru ar interneta pieslēgumu.

Skolas iela 11
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Gaidīsim mūsu skolā!

