Mālpils novada vidusskola
aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē 2021./2022.m.g.

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1.klasē, no 8.aprīļa līdz 8. maijam iesniegumu par bērna
uzņemšanu Mālpils novada vidusskolā varat aizpildīt elektroniski (saite uz iesnieguma
formu) un atsūtīt uz skolas e-pastu vidusskola@malpils.lv .
Optimāls risinājums ir elektroniski parakstīts iesniegums, bet pieņemsim arī skenētu
dokumentu.
Iesniegumu par bērna uzņemšanu, klātienē skolā lietvedībā varēs uzrakstīt no 8.
aprīļa līdz 8. maijam.

No 23.augusta līdz 27. augustam vecākiem uz skolu būs jāatnes sekojoši dokumenti:
1. Bērna dzimšanas apliecība vai cita aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot
oriģinālu direktorei;
2. Izziņa par pirmsskolas satura apguvi un bērna sasniegumu apraksts;
3. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais
tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai viņam noteikti atbalsta pasākumi
mācību procesā;
4. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

23. augustā plkst. 18.00
notiks pirmo klašu VECĀKU SAPULCES, iepazīšanās ar klases audzinātāju.
Šajā sapulcē svarīgi būt katra skolēna vecākam!

Mācību procesā piedāvājam:
• mācības pamatizglītības programmā (4 programmas);
• fakultatīvās nodarbības angļu valodā, peldēšana, praktiskā matemātika un citos mācību
priekšmetos;
• iepazīties ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām datorikas nodarbībās, strādāt
mūsdienīgi iekārtotās un tehniski aprīkotās telpās;
• konsultācijas visos mācību priekšmetos;
• atbalsta personāla (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, sociālais
pedagogs, medmāsa ) konsultācijas;
• atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām;
• atbalstu talantīgiem skolēniem;
• nodrošinām mācību grāmatas un nepieciešamās darba burtnīcas visos mācību
priekšmetos, savas skolas dienasgrāmatu.
Papildus piedāvājam:
• apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības (no 7.30, pēc stundām līdz 18.00);
• izmantot skolas bibliotēkas, datorklases piedāvātās iespējas;
• piedalīties interešu izglītības nodarbībās: tautiskās dejas, galda spēles, datorpratība,
futbols, papīra plastika, radošā angļu valoda, Mazpulki u.c.;
• apgūt drošības un saskarsmes pamatus Džimbas skolas nodarbībās;
• piedalīties daudzveidīgos pasākumos, projektos, konkursos, nodarbībās;
• apmaksātas pusdienas un ES “Skolas piens un auglis” programmu;
• izmantot bez maksas www.soma.lv , www.uzdevumi.lv iespējas;
• sekot līdzi bērna mācību sasniegumiem un izaugsmei, izmantojot E-klases sistēmu;
• izmantot iniciatīvas “Latvijas skolas soma ” piedāvājumu skolas mācību programmas
ietvaros.
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Kontaktinformācija: 67925340, 26412034; 28689674,
e-pasts: vidusskola@malpils.lv
www.malpilsvsk.lv

