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Ieskaitīšana 1.klasē 

Vecāks līdz 14.augustam iesniedz šādus 

dokumentus: 

1.Izziņu par iegūto izglītību; 

2.Fotogrāfijas (2 gab. 3x4 cm) 

3.Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u) 
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Klašu komplektēšana 

• Tiek plānotas 6 klases 

• 22 – … izglītojamie klasē 

• Bērnus klasēs sadalīs ar datorprogrammas 

palīdzību (nejaušības princips) 

 

• Citi kritēriji netiks ņemti vērā 
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Autobusu kustība 

Visa informācija par skolēnu autobusu 

kustību uz un  no Babītes vidusskolas ir 

atrodama skolas mājaslapā 

https://babitesvidusskola.lv/autobusu-grafiki/ 
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Ēdināšana 

• 1. – 4. klase brīvpusdienas (50% valsts dotācija + 50% 

pašvaldības finansējums)  Summa par 1 porciju 1,42 

EUR; Pusdienas tiek nodrošinātas pl.11.10 

• Pieejams launags (vecāku finansējums). Launags tiek 

nodrošināts no pl.14.00 – 15.00 

 

https://babitesvidusskola.lv/vecakiem-2/edinasana-2/ 
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Pagarinātās darba dienas grupa 

• Pagarinātās darba dienas grupa līdz pl.15.00 pie klases audzinātāja. 

• Nepieciešamības gadījumā apvienotā pagarinātās darba dienas grupa no 

pl.15.00  līdz 18.00. 

 

• Pagarinātās darba dienas grupā uzņem pamatojoties uz vecāka iesniegumu. 

Iesnieguma viedlapu saņem pie klases audzinātāja, aizpildītu iesniedz 

klases audzinātājam līdz 4.septembrim. 

 

• Pagarinātās darba dienas grupa darbu uzsāk no 7.septembra. 
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Mācību līdzekļi 1.klasē 

Ar mācību grāmatām, darba burtnīcām nodrošina skola. 

 Vecākiem ir jāiegādājas: 

* Skolas soma 

* Penālis un tā saturs  

* Jāapvāko izsniegtie mācību līdzekļi 

* Sportošanai, dejošanai, peldēšanai nepieciešamās lietas 

* Zīmēšanai nepieciešamās lietas 

 Skolā ir skolas formas. Tās iegādājas pēc labprātības principa. 
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www.skolasforma.lv 
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Individuālai lietošanai būs 

nepieciešams 
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 Skolas soma 

 Penālis                                                                            

 Pildspalva 

 Parastais zīmulis 

 Dzēšgumija 

 Zīmuļu asināmais 

 Krāsainie zīmuļi 

 Flomāsteri 

 Krāsainais kartons (abpusējs) 

 Aplikāciju papīrs (abpusējs)  
 Šķēres 

 Līme (līmes zīmulis) 

 Zīmēšanas bloki ( A-3, A-4) 

 Guaša krāsas, akvareļkrāsas 

 Plastilīns   
 Plakanās un apaļās otiņas (1 liela, 1 maza) 

 Eļļas pasteļa krītiņi 

 Maiņas apavi (auduma maisiņš, kur tos ielikt, lai varētu 

turēt garderobē) 

 Peldkostīma/peldbikses, peldcepure, čības, dvielis, 

švamme, dušas želeja/ziepes  

 

       



 

 

www.babitesvidusskola.lv 

https://www.facebook.com/babitesvidusskola/ 
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