


Izglītojamo uzņemšanas kārtība Krimuldas vidusskolā

uzņemšana 1. klasē
1. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta otro daļu vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu

mācībām Krimuldas vidusskolas 1. klasē tajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.

2. Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta trešo daļu atkarībā no veselības stāvokļa un

psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu

gadu vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu vai psihologa

atzinumu.

3. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja

iesniegumu, kuram klāt pievieno:

3.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;

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

3.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek

uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

3.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
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Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111) 1.klase
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Nr.p.k. Mācību joma un mācību priekšmets Stundu skaits nedēļā

1. Valodu mācību joma

1.1. latviešu valoda 6

1.2.1. svešvaloda 1 angļu 2

2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma

2.1. sociālās zinības 1

3.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

joma

3.1. vizuālā māksla 2

3.2. mūzika 2

4. Dabaszinību mācību joma

4.1. dabaszinības 2

5. Matemātikas mācību joma

5.1. matemātika 4

6. Tehnoloģiju mācību joma

6.1. dizains un tehnoloģijas 1

7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

7.1. sports un veselība 2*

skolēna slodze 22

* trešā sports un veselība mācību stunda fakultatīva 



Klase
Aprakstošie 

vērtējumi
Vērtēšana ar ballēm

1. x

2. x

3. x

4. Visos mācību priekšmetos

Vērtēšana sākumskolā
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Vērtējumu 1.–3. klasē  izsaka rakstiski četros apguves līmeņos sācis 

apgūt; turpina apgūt; apguvis; apguvis padziļināti.



 Skola nodrošina bezmaksas mācību grāmatas un darba burtnīcas, skolēniem ir savas skolas

dienasgrāmatas

 Skolēni varēs lasīt un ņemt grāmatas uz mājām no skolas bibliotēkas

 Skolā var iepazīties ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām

 1.-4.klases skolēni saņem valsts dotētas un novada domes apmaksātas pusdienas

 skolā realizē Eiropas Savienības „Skolas piens” un „Skolas auglis” programmu

 Skolā ir iespēja saņemt logopēda, psihologa, pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalstu

 Skolā katru dienu ir pieejama medmāsa

 Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa līdz plkst.16.40, pēc nepieciešamības un pieteikto bērnu

skaita, iespējams darba laiks līdz plkst.18.00

 Tiek nodrošināts transports skolēnu atvešanai uz skolu un mājām

 Vecāki var iepazīties ar sava bērna mācību sasniegumiem elektroniskajā žurnālā „E-klase”

 Vecākiem ir iespēja darboties Skolas padomē

 Skola pavasarī organizē Atvērto durvju dienu – Vecāku nedēļu

 Skola piedalās kustībā „Draudzīga skola”, kuras mērķis ir – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai

attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas uz savstarpējo

cieņu un sadarbību.
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1.klases mācību literatūras saraksts 2020./2021.m.g.
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MĀCĪBU 

PRIEKŠMETS

VALSTS FINANSĒTĀ MĀCĪBU 

LITERATŪRA

MĀCĪBU 

PRIEKŠMETS

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTĀ MĀCĪBU 

LITERATŪRA

Latviešu valoda Z.Anspoka. Latviešu valoda Z.Anspoka.

Latviešu valoda 1.klasei  1. un 2.daļa Latviešu valoda 1.klasei darba lapas

Lielvārds Lielvārds

Matemātika J.Mencis (sen.), E.Krastiņa Matemātika J.Mencis (sen.), E.Krastiņa, J.Mencis (jun.), u.c.

Matemātika 1.klasei Matemātika 1.klasei

Zvaigzne ABC 1.burtnīca, 2.burtnīca

Dabaszinības G. Ansone. Sociālās zinības Sociālās zinības 1.klasei

Dabaszinības 1.klasei Darba burtnīca I., II.daļa

Lielvārds

Mūzika I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika I.Vilkārse

Mūzika 1.klasei Mūzikas burtnīca 1.klasei

Zvaigzne ABC Zvaigzne ABC

Angļu valoda N. Simmons.

Family and Friends 1.



ĀRPUSSTUNDU AKTIVITĀTES –INTEREŠU 

PROGRAMMAS          KRIMULDAS VIDUSSKOLĀ 
(atkarībā no finansējuma un pieteikuma skaita  piedāvājums var mainīties)

Kultūras programma
1.-2.klašu koris

Skatuves runas un teātra pulciņš 

Kustību ritmi (1.-4.kl.)

Animācijas pulciņš

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš

Sporta programma
Florbols

Volejbols

Basketbols

Peldēšana

Sporta pulciņš (1.-4.kl.)

Citas aktivitātes:

Avīze ,,Dzīvais ūdens’’

Lasītprasmes veicināšanas programma „Bērnu žūrija”

Learn IT (programmēšana)

Robotikas pulciņš

Matemātikas pulciņš
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Zināšanai!

 Ikdienā nepieciešami ērti maiņas apavi un auduma maisiņš apavu uzglabāšanai.

 Lūgums līdz 24.augustam skolas kancelejā iesniegt skolēna fotogrāfiju (1 gab. 3x4 cm).

Zinību dienā skolēns saņems Skolēna apliecību.

 Augusta beigās bibliotēkā varēs saņemt mācību grāmatas apvākošanai.

 Aktuālā informācija (mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas, autobusa saraksta izmaiņas,

ēdienkarte, pasākumu kalendārs, jaunumi u.c.) skolas mājaslapā www.krimuldasskola.lv

 Informācija par 1.klasei nepieciešamajiem individuālajiem mācību līdzekļiem un

palīglīdzekļiem tiks izsūtīta pēc saskaņošanas ar Skolas padomi.
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http://www.krimuldasskola.lv/


Kontakti:

Web: www.krimuldasskola.lv

e-pasts: krimulda.skola@latnet.lv

tālr.: 27744035

https://www.facebook.com/KrimuldasSkola

Adrese: Skolas iela 11, Ragana,

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 
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