
Informācija topošo 1. klašu vecākiem



Īsumā par mums…
Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, 
Olaine)
• 2020./2021.m.g. sākumskolā mācās
330 skolēni, 

klašu vidējais piepildījums ir 27 skolēni.

• Atbalsta pasākumus 1.-4. klašu posmā 
nodrošina psihologs, logopēds, speciālais 
pedagogs, sociālais pedagogs, medmāsa.

• 1.-4. klašu posmā tiek realizētas divas 
pamatizglītības programmas:
 pamatizglītības programma (izglītības programmas 

kods 21011111);
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem(pr. kods 11015611). 

Olaines sākumskola (Meža iela 2, Jaunolaine)

• 2020./2021.m.g. sākumskolā mācās 140 skolēni,

klašu vidējais piepildījums ir 14 skolēni.

• Atbalsta pasākumus 1.-4. klašu posmā nodrošina 
psihologs, divi logopēdi, sociālais pedagogs, medmāsa,
speciālais pedagogs.

• 1.-4. klašu posmā tiek realizētas četras pamatizglītības 
programmas:

 pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111);
 pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma(pr.kods

1101 11 21). Tiek realizēta Olaines sākumskolā;
 speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem(pr. kods 11015611). Tiek realizēta Olaines 
sākumskolā;

 speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(pr. kods 11015621). Tiek realizēta 
Olaines sākumskolā.



Īsumā par mums…
Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, 
Olaine)
Interešu izglītības programmas:

Ilustratoru pulciņš 1. - 4. kl. Silvija Silāre
Florbola pulciņš 3. - 8. kl. Aivis Ruļuks
Vokālais ansamblis "Cīrulīši«1.-4.kl.Līga
Kārkliņa
Koris 2. - 4. kl. Līga Kārkliņa
Sporta spēļu pulciņš 1.-2. kl. Gunta Asme
Tautas deju kolektīvs «Dzērve» 1. - 9. kl. Aija 
Freimane
SMU skolēnu mācību uzņēmums 3.-4.kl. 
Sandra Teile

Olaines sākumskola (Meža iela 2, 
Jaunolaine)
Interešu izglītības programmas:

Sporta spēļu pulciņš 1.-2. kl. Elīna Filipsone
Ritmika 1.-4.kl. Aina Vētra – Zemture
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-4.kl. Antra 
Žurovska
Vokālais ansamblis 1.-4.kl. Olga Zujeviča
Dabas pētnieku pulciņš 1.-4.kl.Nadežda 
Mandrika
Hello IT pulciņš 3.-4.kl. Rihards Eisulis
SMU skolēnu mācību uzņēmums 3.-4.kl.Antra 
Žurovska



Pirmo klašu veidošanas process

• Klasēs vienmērīgi izkliedēti skolēni, kuriem nepieciešams papildus atbalsts.

• Iespēju robežās tiek ievērota zēnu un meiteņu proporcija.

• Veicot skolēnu sadalījumu pa klasēm, tiek ņemtas vērā pirmsskolu pedagogu 
rekomendācijas.



Pirmo klašu veidošanas process

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) līdz 18. augustam ir iesniedzis:

 izziņu, ka bērns ir apguvis programmu piecgadīgo un

sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai un bērna sasniegumu aprakstu,

bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).



Mācību darbs pirmajā klasē

• Skolēnu skaits klasē – līdz 28.

• Mācību stundas sākas 8.10 un notiek līdz 12.30 (otrdienās stundas sākas 9.00).

• Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupu (strādā 
dažādi skolotāji).



Mācību stundu skaits pirmajā klasē

Mācību joma Mācību priekšmets Stundas nedēļā

Valodu joma
Latviešu valoda 6

Angļu valoda 2

Sociālā un pilsoniskā 
joma

Sociālās zinības 1

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā 

joma

Vizuālā māksla 2

Mūzika 2



Mācību stundu skaits pirmajā klasē

Mācību joma Mācību priekšmets Stundas nedēļā

Dabaszinātņu joma Dabaszinības 2

Matemātikas joma Matemātika 4

Tehnoloģiju joma Dizains un tehnoloģijas 1

Veselības  un fiziskās 
aktivitātes joma

Sports un veselība 2

Kopā 22



Vērtēšana mācību procesā

•Palielinās formatīvās vērtēšanas jeb vērtēšanas, lai uzlabotu mācīšanos loma ikdienā. Skolotājs sniedz vērtējumu kā
atgriezenisko saiti, lai skolēns varētu uzlabot savu sniegumu mācībās atbilstoši plānotajam rezultātam. Vērtējums tiek
izteikts ar i/ni, %, tas neietekmē semestra/gada vērtējumu.

•Vērtēšana semestra un gada beigās:

1.–3. klases skolēni saņems rakstisku sasniegumu vērtējumu apguves līmeņos atbilstoši nozīmīgākajiem mācību jomā
definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem:

S-sācis apgūt

T-turpina apgūt

A-apguvis

P-apguvis padziļināti

4.–9. klasē summatīvais vērtējums tiks izteikts 10 ballu skalā kā līdz šim.



Kā notiek saziņa ar skolu?

Saziņa ar vecākiem tiek veikta:

• elektroniski, izmantojot„E-klase” (www.e-klase.lv) elektroniskos žurnālus. „E-
klase” sniedz priekšrocību vecākiem būt regulāri informētiem par sava bērna 
darbu,

• veicot ierakstus skolēna dienasgrāmatā,

• 2 reizes mācību gada laikā ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu skolotāju –
vecāku individuālās tikšanās, katrā klasē tiek organizētas vecāku sapulces.

http://www.e-klase.lv/


• Skolēniem nepieciešamās mācību grāmatas, darba burtnīcas un
dienasgrāmatas finansē pašvaldība.

• Individuālo mācību līdzekļu sarakstu varēs apskatīt skolas mājas 
lapā (galvenā lapa → mācību darbs → Informācija vecākiem par mācību materiālu 
iegādi 2021./2022.mācību gadam)

www.o1vsk.lv

• Darbs mācību stundās norit, izmantojot daudzveidīgas, 
reālajai dzīvei pietuvinātas mācību metodes. 

• Skolēniem pieejams bagātīgs grāmatu fonds skolas bibliotēkā.

• 2 sākumskolas klašu telpas  ir aprīkotas ar interaktīvajām 
tāfelēm, 6 klases ar interaktīvajiem ekrāniem, 2 klasēs ir 
projektors. Visi kabineti nodrošināti ar datoru, interneta 
pieslēgumu.

http://www.o1vsk.lv/


Kas un kā nodrošina ēdināšanu skolā?

• Šobrīd skolas ēdnīcu apkalpo SIA Baltic Restaurants Latvia.

• 1.- 4. klašu skolēniem ir valsts apmaksātas brīvpusdienas, 5.-12. klašu 
skolēniem pusdienas tiek līdzfinansētas no pašvaldības līdzekļiem.

• Tiek piedāvāts maksas launags (0,65 eur dienā)

• Vēl skolā tiek realizētas Eiropas Savienības finansētas programmas «Skolas 
auglis», «Skolas piens».



Draudzīgā aicinājuma skolu reitings 2020 (www.konkurss.lv)

12. klašu centralizēto eksāmenu rezultāti

LATVIJĀ KOPĀ ir 378 izglītības iestādes, kur var iegūt vidējo izglītību-

Ģimnāzijas - 47

Pilsētu vidusskolas(lielpilsētas+ pilsētas) - 169

Lauku vidusskolas - 76

Specializētās skolas - 86

OLAINES 1.VIDUSSKOLA-

3.vieta-pilsētu skolu grupā

17.vieta-lielpilsētu un pilsētu skolu grupā

40.vieta-Latvijā kopvērtējumā



Esiet mīļi gaidīti mūsu 
skolā!


