``
God. vecāki!
Informējam Jūs, ka skolas dokumentācija pilnībā tiek kārtota e-klasē, bet svarīgākā
informācija vecākiem būs pieejama arī skolēnu dienasgrāmatās, kas ir katra skolēna
obligāts dokuments.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.779 3.12. punktu arī skolēna apliecība ir
obligāts dokuments. Skolēnu apliecības pagarināšanai(AR IELĪMĒTU FOTO ) jānodod
klašu audzinātājiem. 1.klasēm apliecības iegādāsies skola – nepieciešama fotokartiņa.
Skolēnu pārvadājumos Olaines novadā ir izmaiņas. Informācija pieejama skolas
mājas lapā.

Ja domā par vienu gadu – iesēj sēklu.
Ja domā par desmitgadi – iestādi koku.
Ja domā par simtgadi – uzaudzini cilvēku.
Austrumnieku gudrība.

2018./2019. mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:
Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26. oktobris
Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris - 2019. gada 4. janvāris
Pavasara brīvdienas: 2019. gada 11.-15. marts
Vasaras brīvdienas: 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts
 Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu
brīvdienām 1.klases izglītojamajiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā
semestrī- februārī.
Neskaidrību gadījumā vērsieties pie saviem klašu audzinātājiem.
Vienmēr esam atvērti sarunām un gaidām Jūs ar saviem priekšlikumiem,
ierosinājumiem.
Ar cieņu!
Direktora vietniece Velda Veinberga.
Skolas adrese:
Olaines sākumskola
Meža iela 2
Olaines pagasts
Olaines novads
LV-2127
e-pasts: sakumskola@o1vsk.lv
mājas lapa: www.o1vsk.lv sadaļa Olaines sākumskola
T: 67811299 skolotāju istabā
Skolas direktors: Jāzeps Volāns
Olaines 1.vidusskolas kanceleja: T:67962959
Direktora vietniece Olaines sākumskolā–Velda Veinberga T:67811298

Informācijas lapa
Olaines sākumskolas vecākiem
par 2018./2019.m.g.
Sākumskolas skolotājas, klašu audzinātājas:
1.d klase – Aina Vētra-Zemture
1.e klase – Tatjana Bardova
1.f klase – Antra Žurovska
1.g klase – Nadežda Mandrika
2.d klase – Laila Strausa-Krūmiņa
2.f klase – Liene Ekša
2.g klase – Alina Žitenko
3.d klase – Inga Stariņa
3.e klase – Tatjana Bardova
4.d klase –Vita Dūra
4.e klase – Valentīna Ivaņicka

Mācību priekšmetu skolotāji:
Angļu valoda –
Mūzika - Olga Zujeviča
Sports– Elīna Filipsone
Sākumskolas skolotāja un pedagogu metodiskās darba grupas vadītāja – Antra
Žurovska

Atbalsta personāls:
Logopēdes – Liene Ekša, Miroslava Krevāne Psihologs – Dace Lasmane
Medmāsa – Inta Bobņeva
Speciālais pedagogs – Ilze Šteinburga
Sociālais pedagogs – Agnese Gražule

Pulciņi

Skola atvērta no plkst. 7:15.



Mācību stundu sākums plkst. 8:10, Otrdienās plkst.

9:00

Zvanu laiki 2018./2019.m.g.
St.
Laiks
1.
8:10 – 8:50
2.
9:00 – 9:40
3.
9:50 – 10:30
4.
10:40 – 11:20
5.
11:40 – 12:20
6.
12:40 – 13:20
7.
13:30 – 14:10
8.
14:20 – 15:00



Ēdināšanu plānojam sākt ar 4.septembri.

Plānojam šādus interešu izglītības bezmaksas pulciņus:
 Vokālais ansamblis mazākumtautību plūsmā
 Vokālais ansamblis latviešu plūsmā
 Sporta spēļu pulciņš /NEPIECIEŠAMA ĀRSTA
IZZIŅA/

 Ritmika
 Vizuālās mākslas pulciņš
 Ekoloģijas pulciņš
Fakultatīvs
Skolēnu mācību uzņēmums 3. un 4.klasēm



Skolēnu kavējumus jāpiesaka e-klasē vai arī telefoniski (sms) klases
audzinātājai līdz pl.09:00. Ierodoties skolā obligāti jāatnes kavējumu
attaisnojoša zīme.
 Vecāku iesniegumi nepieciešami skolēnu uzņemšanai interešu izglītības
pulciņos un pagarinātajā dienas grupā.
 1.klašu skolēni un viņu vecāki e-klases paroles saņems mobilajos telefonos.
 Saņemtās mācību grāmatas un darba burtnīcas ir jāapvāko!
 Lūgums vecākiem, tālruņa numura vai dzīves vietas maiņas gadījumā, kā arī
e-klases paroles nozaudēšanas gadījumā par to nekavējoties informēt klases
audzinātājus!
 Par drošu skolēnu nokļūšanu līdz skolai un līdz mājām ir atbildīgi viņu
vecāki!

Lūgums vecākiem kopā ar saviem bērniem pārrunāt skolas iekšējās kārtības
noteikumus un ceļu satiksmes drošības noteikumus, sekot līdzi to ievērošanai!
Ceram uz Jūsu sapratni un atbalstu!
Lai mums izdodas kopējā sadarbība!

Precīzas pulciņu dienas un laikus paziņosim septembra sākumā.
Pagarinātās dienas grupa
Plānojam bezmaksas pagarinātās dienas grupas:

Latviešu plūsmas klasēm (2gab.)

Mazākumtautību plūsmas klasēm (2gab.)
Prioritāte 1.klasēm.
Pagarinātā dienas grupa savu darbu sāks ar 6.septembri!
Katru darba dienu līdz plkst.16:00
Speciālās programmas bērniem papildus bezmaksas
nodarbības:
 Ārstnieciskā vingrošana
 Attīstošā ritmika (maz.taut.pl.)
 Logoritmika (latviešu pl.)

