
Laurenču sākumskolas 

Atvērto durvju diena

7.05.2013.



Laurenču sākumskolas ideja

• Augsti mērķi

• Vispusīga un padziļināta izglītības

pieredze

• Citāda pieeja mācīšanai

• Pilnas dienas skola (7.00 – 19.00, ja nepieciešams)



Mācību saturs

• Dabaszinību un tehnoloģiju ievirze:
– vairāk dabaszinību stundas, pētniecība

– informātika no 1.klases, tehnoloģiju integrācija

• Angļu valoda no 1.klases, krievu valoda kā 
otrā svešvaloda no 4.klases

• Papildizglītība kā iedziļināšanās un interešu 
attīstīšanas iespēja:
– Mākslas

– Daba un tehnika

– Sports



Vispusīga un padziļināta 

izglītības pieredze

Pamatsaturs

Papildus izglītība

Profesionālā ievirze



Mācību darba organizācija

• Klases skolotājs 1.-3.klasei

• Klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji 4.-6.klasei

• Priekšmetu skolotāji no 1.-6.klasei:
– Dabaszinības

– Informātika

– Svešvalodas

– Mūzika

– Vizuālā māksla/mājturība un tehnoloģijas

– Sports

• Integrēta pieeja mācīšanai, kopīga plānošana



Bērnu uzņemšana

• Uzņemšana no 1.-6.klasei

• Maksimālais bērnu skaits klasē - 24

• Skola, kas gatava visiem bērniem



Dienas laika sadalījums

7:00-8:00 Brīvais laiks

8:00 -14:00/15:00 Pamatsaturs, t.sk., 

āra aktivitātes

patstāvīgais darbs

No 14:00/15:00 Papildizglītība UN

līdz 17:00 /18:00 Profesionālā ievirze

17:00 - 19:00 Brīvais laiks



Papildizglītības piedāvājums

Mākslas Daba un tehnika Sports

•Vizuālā māksla

•Muzicēšana

•Multimēdiji

•Dabas pētnieki

•Programmēšana

Orientēšanās un 

distanču 

slēpošana

VAI

ārpusskolas 

profesionālās 

ievirzes izvēles

* Katrs skolēns varēs izvēlēties apmeklēt vismaz vienu 90 minūšu 

dubultnodarbību nedēļā katrā no trim jomām 

Skolā darbosies deju kolektīvs, koris



1.piemērs kāda Laurenču skolēna grafikam

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

8:00-

Rīta 

nodarbības, 

ārs, 

patstāvīgais 

darbs

8:00-

Rīta 

nodarbības, 

ārs, 

patstāvīgais 

darbs

8:00-

Rīta 

nodarbības, 

ārs, 

patstāvīgais 

darbs

8:00-

Rīta 

nodarbības, 

ārs, 

patstāvīgais 

darbs

8:00-

Rīta 

nodarbības, 

ārs, 

patstāvīgais 

darbs

14:00 -

15:30 

Dabas 

pētnieki 

(skolā)

14:00-16:00 

Mūzikas 

skola Baltajā 

flīģelī

14:00-15:30

Brīvais laiks 

skolā

14:00-16:00 

Mūzikas skola 

Baltajā flīģelī

14:00-15:30 

Multimēdiji

16:00-18:00 

SSS Kalnu 

slēpošana

16:00-18:00 

SSS Kalnu 

slēpošana

16:00-18:00 

SSS Kalnu 

slēpošana

16:00-18:00 

SSS Kalnu 

slēpošana

16:00-18:00 

SSS Kalnu 

slēpošana



2.piemērs kāda Laurenču skolēna grafikam

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

8:00-

Rīta 
nodarbības, 
ārs, 
patstāvīgais 
darbs

8:00-

Rīta 
nodarbības, ārs, 
patstāvīgais 
darbs

8:00-

Rīta 
nodarbības, 
ārs, 
patstāvīgais 
darbs

8:00-

Rīta nodarbības, 
ārs, patstāvīgais 
darbs

8:00-

Rīta nodarbības, 
ārs, patstāvīgais 
darbs

15:00 -16:30 
Vizuālā 
māksla 
(skolā)

15:30-17:00 
Vizbulīte

14:30-16:00

Programmēš
ana (skolā)

14:00-16:00 
Muzicēšana 
(skolā)

15:30-17:00 
Vizbulīte

16:30 -
Brīvais laiks 
skolā

17:00 - Brīvais 
laiks skolā

16:00 Koris 
skolā

16:00-18:00 
Orientēšanās/

distanču 
slēpošana skolā

17:00 - Brīvais 
laiks skolā



Uzzini vairāk:

http://laurencusakumskola.wordpress.com

Twitter: @LaurencuSkola

Skolas direktore Sanita Ungura

tālrunis: 27807774

e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv



Iesniegumus var iesniegt

Siguldas novada Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 

3, Siguldā (pie lietvedes 1.stāvā), 
Pirmdienās, ceturtdienās no plkst.8.00-18.00, Otrdienās, 

trešdienās no plkst.8.00-17.00, Piektdienās no plkst.8.00-14.00. 

Dokumentu pieņemšana turpināsies līdz 

1.septembrim.


