
Vecāku dienas Krimuldas vidusskolā 

no 2015.gada 31.marta līdz 7.maijam 

31. martā. Tikšanās ar 9.klašu vecākiem.  

Gatavošanās valsts pārbaudes darbiem un to norise.  

Turpmākās izglītības iespējas un piedāvājumi Krimuldas vidusskolā.  

10. aprīlī. Lekcija vecākiem un pedagogiem „Uzvedības problēmas skolā - 

cēloņsakarību meklējumos. Sensorā uzvedība.” plkst.15:00- 17:00 

Lektore Līga Bērziņa. 

Ir bērni, kuri mīl tēlot, ka krīt, kuri starpbrīdī atsitas pret sienām, kuriem patīk sevi apzīmēt; 

ir bērni, kuri katru starpbrīdi iesaistās fiziskā konfliktā un, lai gan viņi cieš no tā, nākamajā 

starpbrīdī viss sākas no gala. Ir bērni, kuri nesaprot visai klasei adresētas komandas un 

paliek stāvam, kad visiem lūdz apsēsties. Ir bērni, kuri klausās, bet nedzird. Ir bērni, kuri tā 

koncentrējas uz detaļām, sīku kļūdu, ka nespēj pabeigt pat teikumu vai vārdu. Ir bērni, kuri 

viegli kļūst par izsmiešanas upuriem, jo viņu uztvere un uzvedība ir savādāka. 

Kā saprast šos bērnus vecākiem un ko ar to darīt skolā? 

 

16. un 17. aprīlī. Individuālās sarunas ar mācību priekšmetu pedagogiem un 

skolas administrāciju no plkst. 15:00 - 19:00; iepriekš piesakoties pa tālruni 

27744035 skolas kancelejā. Lūdzam pieteikties līdz 15.aprīlim.  

 

23. aprīlī. „Talkosim kopā!” Vecāki tiek aicināti 23. aprīlī piedalīties kopā ar 

bērniem Lielajā talkas dienā – Inciemā (informācija sekos). 

 

28. aprīlī. Diskusija ar vecākiem par viņu profesijām.  
(Katrs klases audzinātājs līdz 20. aprīlim iesniedz, kuri vecāki, par kuru profesiju ir gatavi 

stāstīt, diskutēt). 

  

30. aprīlī. Akcijas „Atpakaļ uz skolu!” ietvaros EK tulkošanas ģenerāldirektorāta 

Latvijas departamenta tulks Linda Auzniece dalīsies savās zināšanās un darba 

pieredzē par Eiropas Savienību. Tikšanās ar pedagogiem un vecākiem plkst.15:00 

 

5. un 6. maijā. Individuālās sarunas ar mācību priekšmetu pedagogiem un skolas 

administrāciju no plkst. 15:00 - 19:00; iepriekš piesakoties pa tālruni 27744035 

skolas kancelejā. Lūdzam pieteikties līdz 30.aprīlim.  

 

6. maijā. – tikšanās ar jaunajiem 1. klašu vecākiem skolas aktu zālē plkst. 18:00   
 

7. maijā. Vecāku (Māmiņu un ģimeņu) dienu noslēguma koncerts plkst. 16:30 

skolas aktu zālē.   


