
Topošo 2022./2023.m.g. 
pirmklasnieku vecāku sapulce

D I N A  M E D J Ā N O VA ,

D I R E K T O R E S  V I E T N I E C E I Z G L Ī T Ī B A S J O M Ā 1 . - 6 . K L A S Ē

2 0 2 2 . G A D A  2 7 . J A N VĀ R Ī



Reģistrācija 1.klasei

 Reģistrēšanās no 1. marta līdz 29. aprīlim

 Iesniedzamie dokumenti :

1. Vecāka iesniegums;

2. Izglītojamā medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);

3. Bērna fotogrāfija ( izmērs 3x4 cm) Skolēna apliecības izgatavošanai

 Iesniegumu sūtīt uz ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv (veidlapa www.ozolniekuvsk.lv sadaļā dokumenti)

 Elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) 

vai

 Oriģinālo iesniegumu atstājot pie skolas dežuranta, bet skolas e-pastā iesūtot iesnieguma un personu apliecinošo dokumentu foto

mailto:ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv
http://www.ozolniekuvsk.lv/


 Klašu komplektēšana jūnija pirmajās darba dienās

Paziņošana vecākiem par uzņemšanu 1. klasē līdz 10. jūnijam

 18. augustā - klašu audzinātāju izvēle pēc nejaušības principa

 No 22.-26. augustam Adaptācijas nedēļa jaunajiem pirmklasniekiem

 25. augustā – 1. klašu vecāku sapulce



Ozolnieku vidusskola īsteno:

 Pamatizglītības programmu , kods 21011111

Vispārējās vidējās izglītības programmu, kods 31016011 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

 Speciālās pamatizglītības programmu ar garīgās
attīstības traucējumiem, kods 21015811



2022./2023.mācību gads

I un II mācību semestris

Rudens brīvlaiks

Ziemas brīvlaiks

Pavasara brīvlaiks

Vasaras brīvlaiks

Papildbrīvlaiks 1.klasēm (februārī)











Paredzamā 1.klases skolēna 
mācību slodze nedēļā (mācību stundas)

1. Valodu mācību joma

Latviešu valoda 6

Angļu valoda 2

2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības 1

3. Kultūras un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

Mūzika 2

Vizuālā māksla  2

4. Dabaszinātņu mācību joma 

Dabaszinības 2

5. Matemātikas mācību joma

Matemātika 4

6. Tehnoloģiju mācību joma

Dizains un tehnoloģijas  1

7. Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Sports un veselība 2

Klases stunda 1

Kopā:  23 mācību  stundas nedēļā



+ Fakultatīvi

Datorika 1

Latviešu valoda 1 

1. klases skolēna mācību slodze nepārsniedz 25 stundas nedēļā 

(5 mācību stundas dienā)



Skolēna dokumenti



Mācību līdzekļus izsniedz skola



Individuālie mācību līdzekļi, kas jāsagādā pašiem

Saraksts būs ievietots www.ozolniekuvsk.lv

Mācību piederumi kreiļiem

Skolassoma + tās saturs = 2,5 – 3,5 kg (nepārsniedzot 10% no skolēna svara)

http://www.ozolniekuvsk.lv/


E-klase (vecāku iesniegums)

Mācību sasniegumu uzskaite 

Stundu tēmu, sasniedzamo rezultātu un mājas darbu ieraksti

Apmeklējumu/ kavējumu uzskaite

Uzvedības ieraksti

Saziņas iespēja ar skolas pedagogiem, vecākiem

Liecību sagatavošana



www.uzdevumi.lv

www.maconis.lv

www.soma.lv

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.maconis.lv/
http://www.soma.lv/


Mājas darbi - vingrināšanās

Nelieli, patstāvīgi paveicami, mācīto prasmju nostiprināšanai

Lielāka apjoma darbam (dzejoļa apgūšanai, teksta atstāstīšanai, 
radošajam darbam) garāks izpildes termiņš

 Skolēna darba vieta mājās

 Dienas režīms



Skolēna apģērbs

Ozolnieku vidusskolas veste 

(jebkura melna, adīta veste vai pasūtīta www.skolenuformas.lv )

Svētku apģērbs

Ikdienas apģērbs

Maiņas apavi

Sporta tērps un apavi nodarbībām sporta zālē un stadionā (ģērbšanās 
klasē)

http://www.skolenuformas.lv/


Skolēna dienas režīms skolā

1.stunda 8.30 - 9.10
2.stunda 9.20 - 10.00
3.stunda 10.10 - 10.50

Pusdienas (valsts apmaksātas)

Āra pastaiga

4.stunda 11.50 - 12.30
5.stunda 12.40 - 13.20

Interešu izglītība 

Pagarinātās dienas grupa līdz plkst.18.00
(mācību darbs, spēles un rotaļas, 

launags (vecāku apmaksāts), āra pastaiga)



Mācību nodarbību norisei izmantojam

Bibliotēku un lasītavu

Sporta zāli un stadionu

Zaļo klasi, skolas apkārtni

2 datorklases + mobilo datorklasi



Mūsdienu izglītības procesā varētu noderēt

Dators attālināto mācību laikā



Atbalsta personāls

Skolas izglītības psihologs

Sociālais pedagogs

Skolotājs – logopēds

Karjeras konsultants

Skolotāju palīgi

Medmāsa





Adaptācijas nedēļa –
iepazīšanās ar skolu, klases audzinātāju un klasesbiedriem

22. – 26.augusts

25.augusts – vecāku sapulce



Kā gatavoties skolai?

 Vingrināt ķermeni

 Trenēt pašapkalpošanās un pašorganizēšanās prasmes

 Mācīties atpazīt un kontrolēt savas emocijas

 Apgūt uzvedības un pieklājības normas

 Veidot sadarbību ar līdzcilvēkiem

 Veidot izpratni par apkārtējās pasaules norisēm

 Rūpēties par savām mantām

 Gribas un pacietības trenēšana

 Rosināt runāt paplašinātos teikumos



Ieteikumi vecākiem

Atvaļinājums septembra sākumā.

Priecājieties un runājiet ar savu bērnu par piedzīvotajiem
notikumiem un gūto pieredzi!

Spēlējiet spēles, kurās bērnam ir iespēja gan uzvarēt, 

gan arī piedzīvot zaudējumu!

Lasiet priekšā grāmatas!

Stāstiet par jūsu ieguvumiem skolas laikā!



Uz tikšanos 
Ozolnieku vidusskolā!


