INFORMĀCIJA NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!
Skolēnu uzņemšana 1. klasē 2017./2018. mācību gadam
Cienījamie vecāki!
Rīgas 71. vidusskola izsludina uzņemšanu pirmajā klasē 2017./2018. m. g. šādās
programmās:


„Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);



"Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību
programma" (kods-21013121– 3. modelis);



"Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma" (kods21012121 – 3. modelis).

Papildus piedāvājums sākumskolas skolēniem!
1. Pagarinātās dienas grupa 1., 2. klašu skolēniem – pēc stundām katru dienu, bezmaksas.
PDG ir pastaigas un palīdzība bērniem, kuriem ir grūtības mācībās.
2. Dežurējošā pagarinātā dienas grupa – līdz 17.00, bezmaksas. Dežurējošā PDG bērniem
piedāvā dažādas attīstošās spēles, grāmatu lasīšanu un citas nodarbes.
3. Konsultācijas un individuālās nodarbības – darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.
4. Bezmaksas ēdināšana no 1. līdz 9. klasei.
5. Atpūtas centrs (Brīvā laika pavadīšanas centrs) ‘’KOLUMBS’’ – līdz 19.00 ( Centrā
‘’Kolumbs’’ bērni var atpūsties, paspēlēt novusu, galda tenisu , datoru, galda spēles. Ir vēl
dažādas citas aktivitātes.
6. Vasaras nometnes bērniem: ‘’Olimps’’- jūnijā, ‘’Kolumbs’’ – augustā.
Sākumskolā mēs piedāvājam: bezmaksas
1.Papildus izglītošanas iespējas skolēniem:







Fakultatīvs angļu valodā – 2 stundas nedēļā no 1. klases;
Fakultatīvs vācu valodā – 2 stundas nedēļā no 1. klases;
Fakultatīvās nodarbības loģikas attīstīšanai “Erudīts”;
Fakultatīvās nodarbības loģikas attīstīšanai “Nestandarta matemātika”;
Fakultatīvās nodarbības pētniecisko prasmju attīstībai;
Kristīgā mācība ( ar vecāku iesniegumu).

2. Sports:



Koriģējošā vingrošana;





Sporta dejas – pulciņš;
Tautas bumba –pulciņš;
Futbols.

3. Mākslas iespējas:





Vizuālās mākslas pulciņš;
Koris;
Dramatiskais pulciņš.

7. Audzināšanas darbs.
Katru mēnesi mēs apmeklējam teātrus, ekskursijas Latvijā un Rīgā. Piedalāmies dažādos
konkursos un olimpiādēs.
8. Mūsu skolā ir tradīcijas: Zinību diena; Skolotāju diena; 1. klašu “iesvētīšana”; Valsts
svētku svinēšana; latviskās dzīvesziņas un tradīciju izzināšana; mācību priekšmetu nedēļas;
konkursi ; Ziemassvētku ieskaņas koncerti; Mātes dienas koncerts; Pateicības diena; ’’Pūce’’;
Pēdējais zvans; vasaras nometnes bērniem u.c.
Skolas īpatnība ir talantīgo bērnu atbalstīšana. Izstrādātas un tiek ieviestas intelektuālās
darbības jomā apdāvinātu bērnu meklējumu, atlases, apmācības un audzināšanas metodes.
Atbildīgā - direktora vietniece mācību darbā 1.- 4. kl.
Olga Lukovņikova , tālr.: 67 459870
Kancelejas pieņemšana laiks: katru dienu no 8.30 – 16.30
Nepieciešamie dokumenti:


vecāku (aizbildņu) personas apliecinošie dokumenti;



skolēna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts;



iesnieguma veidlapa;



skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);



izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);



pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamo uzņem speciālās
izglītības programmā.

