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INFORMĀCIJA PAR SKOLU

PIRMĀS KLASES



2021./2022.m.g.

3 pirmās klases

Klasē līdz 20 skolēniem



1.a klases audzinātāja – Ināra

Smone

 Skolotāja Ināra ir stingra, atsaucīga, atbalsta mani, kad

esmu apjucis.

 Skolotāja Ināra ir jauka, saprotoša, izpalīdzīga, moderna. Ja 

kāds kaut ko nemāk, viņa palīdz.

 Ja man būtu atkal jāizvēlas sev klases audzinātāja, es atkal

izvēlētos Ināru.

 Man būs skumji šķirties no skolotājas Ināras.



1.b klases audzinātāja –

Dzintra Fogele

 Dzintra ir jauka skolotāja, ļoti labi māca un 

palīdz skolēniem.

 Skolotāja Dzintra ir ļoti sirsnīga skolotāja, 

vienmēr palīdz grūtos brīžos. Manās acīs

skolotāja Dzintra ir zelta cilvēks.

 Mana skolotāja vienmēr sekoja mums līdzi un 

palīdzēja, kad kaut ko nesapratām.

 Mana skolotāja ir jauka, jautra un mīļa. Un 

man viņa ļoti patīk. Viņa ir pati labākā skolotāja!



1.c klases audzinātāja –

Mārīte Ziemele

 Skolotāja Mārīte ir saprotoša, prot uzklausīt un dod vērtīgus

padomus. Viņa mūs atbalstīja jebkurā pasākumā. Tas deva mums 

cīņassparu un vienoja mūs kā komandu.

 Mārīte ir skolotāja, kura vienmēr palīdzēs un ar viņu būs labas

un draudzīgas attiecības.

 Ar skolotāju Mārīti pavadītais laiks bija aizraujošs un atraktīvs.

 Mana skolotāja ir jauka, mīļa, pacietīga, bet tajā pašā laikā

stingra.



Skolēna prasmes, 

atnākot uz skolu

– Akadēmiskās

– Sociālās

– Praktiskās

– Psihoemocionālās

– Komunikācijas



Mācību priekšmeti 1.klasē

Latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, klases 
stunda – māca klases audzinātāja

Angļu valoda, dabaszinības, mūzika, sports un veselība, vizuālā māksla –
māca mācību priekšmetu skolotāji

Fakultatīvs matemātikā

Koris



Pirmklasnieka dienas kārtība

Laiks Aktivitāte

07.00 Skolas durvis tiek atvērtas

08.05 Pirmās stundas sākums

11.10 Pusdienas (valsts apmaksātas)
Pastaiga

12.40 Piektās stundas beigas

12.45-16.00 Dažādi pulciņi skolā, mācības un atpūta pagarinātās dienas grupā

14.50 Launags (vecāku maksājums)

16:00-19:00 Maksas pagarinātā dienas grupa



ĀRPUSSTUNDU 

DARBS



Skolēniem iespējas

izkopt talantus



Pasākumi



Dalība olimpiādēs un 
konkursos



Siguldas 

1.pamatskolas 

biedrība



Dalība Erasmus+ 
projektos

Teātra māksla – izaicinājums vai iespēja 21.gadsimtā?



Informācija

www.sig1psk.lv

Facebook – Siguldas 1.pamatskola

1.pamatskola@sigulda.lv

28708685 Direktors Valters Mačs

P.Brieža iela 105, Sigulda, LV-2150


