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Pamatdati
• Bērnu skaits – 165, kas iesaistīti pirmsskolas izglītības programmas

0101 1111  apguvē. Nokomplektētas un darbojas 8 grupas ar 12

stundu darba režīmu. 

• Vadība :  direktore, metodiķe, 23 pedagoģiskie darbinieki – 16 

grupau skolotājas, mūzikas, peldēšanas un sporta skolotājas, 2

logopēdes, psihologs un 8 skolotāju palīgi.  

• 5 – 6 gadīgo obligāto sagatavošanu skolai veic 4 grupas, kopskaitā 

90 bērni, 

• 44 bērni (2009./2010.g.dz.) tiek gatavoti mācību uzsākšanai 1.klasē, 

uzsāks - 43



Grupu komplektēšanas modelis 



Mācību satura realizācija 

grupas pedagogu vadībā

Integrēta satura apguve :

1. Dabas zinības;

2. Sociālās zinības un ētika;

3. Latviešu valoda;

4. Matemātika;

5. Mājturība un tehnoloģijas;

6. Vizuālā māksla



Pedagogu un bērnu mijiedarbības 

rezultāts: zināšanas – prasmes - attieksmes





Metodes un paņēmieni



Lasītprasme 6 – 7 g.v.
(dati uz 2017.gada janvāri)
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Lasa teikumus, saprot
izlasīto

Lasa īsus vārdus Neprot lasīt Skaits kopā



Fiziskā izglītība un veselība –

rotaļu sports 



Fiziskā izglītība un veselība



Praktiskā  pieredze  Brīvdabas 

pedagoģijā  skolotājiem



Marts – logopēdijas mēnesis



Vecāku iesaistīšanās mācību 

procesā



«Zvirbulis – 2017»



«Cālis – 2017»



Svētki un pasākumi mūzikas 

skolotāju vadībā



Muzicē Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi



Viesi no pašvaldības policijas 



Interešu  izglītība
(dati uz 2017.gada janvāri)
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Angļu val. Sporta dejasTaut.dejas. Futbols Florbols Teikvondo Dambrete Vieglatlēt. Basketbols



Dambretes  pulciņš
• 23.02.2017.gadā Jaunrades centrā “Altona” dambretes 

turnīrs 5-6.g. veciem bērniem



Angļu  valoda



Tautisko deju kolektīvs «Taurenītis»

Deju kolektīvu draudzības koncertā Baldones PII 

«Vāverīte» 11.04.2017.









Izglītības reforma

• No 2018.gada visās Latvijas skolās un daļēji arī 

bērnudārzos ieviest gan jaunu mācību saturu, 

gan veidu, kā bērnus māca.

• Sešgadnieki 1.klasē

• Kompetenču pieeja mācību satura apguvē

• Skolotāju darba laiks - kopstundas



• «Reforma ir svarīga, jo ļaus būtiski 

izmainīt un uzlabot mācību saturu, atmest lieko 

un novecojušo (no 2012. gada !), nomainīt 

iesakņojušos pasīvo mācību pieeju no 

no zināt–prast–darīt uz 

domāt–darīt–zināt,
veicinās bērnu motivāciju mācīties, skolas 

autonomiju un elastību lēmumu pieņemšanā.»



Mums kopā izdosies 

No Dr.paed. Anita Skalbergas –

« Vp + Nu + Rvo + Mg »
• Vienotas prasības

• Nozīmīgas uzslavas

• Rūpes vienam par otru

• Līdzsvarā materiālās un garīgās vērtības 



Paldies  par uzmanību !


