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www.dundaga.lv/kolka sadaļa Pamatskola
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www.draugiem.lv/kolkaspamatskola

Izglītības programmu
piedāvājums
Arī šajā mācību gadā skola īsteno

septembris

Atbalsta personāls
Psihologs Oļegs Ņikiforovs (2 pirmdienas mēnesī)
Logopēds Inese Ūdre

Vispārizglītojošo pamatizglītības programmu

Sociālais pedagogs

un Speciālās izglītības programmu

un Karjeras konsultants Ilona Jostiņa

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem .

Medmāsa Inese Sproģe

Mācību priekšmetu padziļinātai apguvei un
bērna vispusīgai attīstīšanai skola piedāvā

26317511).

Koriģējošās vingrošanas skolotājs Ansis Roderts.
Personāla darba laiki – informācijas stendā

fakultatīvās nodarbības un daudzveidīgu
interešu izglītību:

26317511.

Zaļā komiteja – vada vides izglītības
koordinatore Aija Valciņa



Pūtēju orķestris – vada skolotājs Viesturs
Rērihs



Lībiešu interešu grupa – vada skolotāja
Mārīte Zandberga

apmeklēt ģimenes ārstu, lai veiktu ikgadējās
veselības pārbaudes. Vēlams to izdarīt savlaicīgi,
lai varētu apzināt bērnus, kuriem nepieciešama
koriģējošā vingrošana.

Sports – vada skolotājs Oskars Sproģis



Māksla – vada skolotāja Dace Tindenovska



Mājturības pulciņš – vada Marika Baļķīte



Dejas — vada skolotāja Ilona Jostiņa

ēdināšanai. Domāsim par veselību, ēdot



Runas pulciņš — vada skolotāja Dzintra

vitamīniem bagātu uzturu!

Tauniņa
Piesakot savu bērnu nodarbībām, lūdzam

Uzsākot mācību gadu, veikšu bērnu pārbaudi

Esat atsaucīgi un savlaicīgi
informējiet klases audzinātāju!

Skolēnu atrašanās
ārpus skolas

Rūpējoties par bērnu drošību,

uz pedikulozi.

nosakām ierobežojumus skolēnu

Aicinu izteikt priekšlikumus bērnu

atrašanās vietām starpbrīdī.
Labos laika apstākļos bērni var

Ēdināšanas kārtība
iespēja pusdienot kopgaldā. Lai medmāsa varētu

viņa drošību. Pieredze liecina, ka ,

laikus sastādīt ēdienkarti, nepieciešams pieteikties

atļaujot starpbrīžos iziet ārpus

pusdienām savlaicīgi – ne vēlāk kā piektdienas

skolas teritorijas, jāsaskaras ar

rītā. Viena porcija maksās Ls 0,70. Par ēdienu

pārkāpumiem – pīpēšanu, ciema

jāsamaksā nedēļu uz priekšu skolas saimniecības

teritorijas piemēslošanu, stundu

pārzinei L.Apinei (t.63220579, 29894375)

sākuma kavēšanu.

nākamajai mācību dienai, rotaļāsies, spēlēs spēles
un varēs darboties Datorklasē.
Ja vēlaties pieteikt savu bērnu, aizpildiet
iesniegumu, kuru varat saņemt pie klases
audzinātāja.

ceturtdienās un piektdienās 1.garajā starpbrīdī. Ja
skolēns skolā nav bijis un laikus par to informējis
saimniecības pārzini, naudu var saņemt atpakaļ.
Vecāki var piegādāt pašu audzētus dārzeņus,
augļus un salasītas meža ogas skolas virtuvei.

sēdīsies 11 pirmās klases skolēni.

Projekts nodrošina pagarinātās dienas
grupas darbību, koriģējošo vingrošanu un

Klases audzinātāja Ilona Jostiņa



Skolā mācīsies 79 skolēni



PII ―Rūķītis‖apmeklēs 37 bērni



Internātā „Rūķu nams‖ dzīvos 9

trīs radošās darbnīcas – sporta, runas
pulciņa un mājturības.
Projekta laikā tiks organizētas mācību
ekskursijas, darba un sadzīves prasmju

bērni, tai skaitā 3 bērnu dārza

praktiskās nodarbības un bērnu nometnes.
Pirmā nometne „Kopā būt‖ norisinājās

vecuma bērni


Skolā strādās - 19, bet PII „

Mazirbē jūnijā un tajā piedalījās mūsu

Rūķītis‖ - 5 skolotāji

sākumā Kolkā.

klases audzinātāja.

skolotāja vadībā skolēni gatavos mājas darbus

Savā pirmajā skolas solā

skolas teritorijas skolēnam nav
atļauts iziet, jo nevaram garantēt

darbosies pagarinātā dienas grupa. Tās laikā



skolēni un skolotāja Ilona Jostiņa. Otra
nometne plānota nākamā gada vasaras

Arī šajā mācību gadā skolēniem tiks nodrošināta

Katru dienu no plkst. 11.30 līdz 17.30 skolā

skolu
skaitļos

atrasties skolas pagalmā. Ārpus

aizpildīt iesniegumus, kurus var saņemt pie

Pagarinātās dienas grupa

Par

neapmeklēšanas iemesliem, klases
audzinātājs meklēs vecākus.

situāciju jāinformē Dundagas
novada Sociālais dienests.

Lūdzu līdz rudens brīvlaikam kopā ar bērnu

2012./2013.mācību gads

Ja bērns neierodas skolā un
nav informācijas par

Ja vecāki nav sazvanāmi un
skolēns skolu neapmeklē, skolai par

Informē skolas medmāsa



apmeklētu skolu. Kavējuma
gadījumā laikus informējiet klases
audzinātāju vai skolas
administrāciju (t. 63220576,

1.stāva gaitenī vai pie administrācijas t.63220576,



Kolkas pamatskola, Nr.

Vecāku ir atbildīgi par to, lai bērni

Skolā ir pieejami šāds atbalsta personāls:

Pirmsskolas izglītības programmu,

Skolas Vēstis

Skolas kavējumi

Skola nodrošina visiem
bērniem iespēju pusdienot. Ja šo
iespēju neizmantosiet, - dodiet
savas pusdienas līdzi. Skolā
iespējams ēdienu uzsildīt.

Sveicam skolotāju

Skola aktīvi iesaistījusies vairākos Eiropas
savienības finansētos projektos

Oskaru Sproģi – 5 gadu
darba jubilejā!

Noslēdzies skolu informatizācijas projekts.
Dabaszinību kabinets aprīkots ar interaktīvo
tāfeli, dokumentu kameru, pētījumos un
demonstrējumos izmantojamiem sensoriem.
Ar Dundagas novada Domes un privātu
papildfinansējumu Datorklasē atjaunoti
datori. Visā skolā nodrošināta pieeja
internetam.
No šī gada janvāra skola piedalās

Cienījamie vecāki!

Eiropas Sociālā fonda finansētajā
projektā „Atbalsta pasākumu

Pateicamies par atsaucību un sadarbību! Mums ir svarīgas rūpes par Jūsu bērna drošību
un vispusīgu attīstību šajā nozīmīgajā un atbildīgajā izglītības posmā.

īstenošana jauniešu sociālās
atstumtības riska grupu integrācijai

Aicinām aktīvi iesaistīties skolas dzīvē, atbalstot skolotājus un personālu ikdienas mācību
un ārpusklases darbā! Ikviens vecāks var sniegt savu palīdzību klases dzīvē, vecāku sapulcēs
un darboties Skolas padomē.

ietvaros Kolkas pamatskolā darbojas
Atbalsta personāls – psihologs,

Jauku un interesantu jauno mācību gadu!
Kolkas pamatskolas kolektīvs

izglītībā Dundagas novadā‖. Projekta

logopēds, sociālais pedagogs, karjeras
izglītības skolotājs, skolotāja palīgs.

Vasaras sākumā skola saņēma priecīgu ziņu
– apstiprināts 2 gadu Comenius
daudzpusējās partnerības projekts
„IZPĒTĪSIM ZEMI KOPĀ AR
BĒRNIEM UN PALĪDZĒSIM
SAGLABĀT TO‖ ar 21 000 eiro finansējumu
24 mobilitātēm jeb braucieniem uz
partnerības skolām Spānijā, Itālijā un
Turcijā. Divu gadu laikā skolēni un skolotāji
pētīs augus, dzīvniekus, iežus un dabas
skaņas. Tiks izveidota daudzvalodu vārdnīca,
starptautisks projekta blogs, katrs bērns
rakstīs projeta dienasgrāmatu, taps projekta
logo un himna u.c. Skolēni un skolotāji
uzlabos angļu valodas zināšanas, sazinoties
ar partnerskolām Skypā un uzņemot viesus
nākamā gada 9.maijā Kolkā.
Septembra pirmajā nedēļā gaidā
mStarptautiskā EKOskolu projekta
vērtējumu Zaļā karoga saņemšanai.

