
Laurenču sākumskola



Vispārējs raksturojums

• Skola tika atklāta 2013.gada 1.septembrī.

• Skolā tiek īstenota vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. –

6. klasei) programma (kods 11011111).

•Mācību satura prioritāte ir padziļināta dabaszinību un 

informātikas apguve, visiem skolēniem ir 3 dabaszinību stundas 

nedēļā un datorika sākot no 1.klases.

• Skolēnu skaits: 322, pedagogu skaits: 52, darbinieku skaits: 72.



Laurenču sākumskolas kolektīvs 2017./2018.m.g.



Mācību process

• Izglītojamie mācās inovatīvu un uz sadarbību vērstu skolotāju vadībā, kuri ir 

savas profesijas entuziasti. 

• Skolēniem tiek nodrošināts priekpilns un motivējošs mācību process, kā centrā ir 

praktiska un aktīva darbība – skolēni pēta, eksperimentē, analizē un rada paši. 

• Izglītības saturs un mācību metodes tiek izvēlētas ņemot vērā katra skolēna 

personību, tādējādi nodrošinot jēgpilnu mācīšanās procesu.

• Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas vides 

pieejamība sniedz daudz plašākas iespējas arī citu mācību priekšmetu apguvē, 

ļaujot īstenot arī starppriekšmetu saikni.

• Skolēni efektīvi strādā skolā, kā rezultātā ir maz veicamo uzdevumu mājās.

• 1.klasēs skolēnu skaits nepārsniedz 24 skolēnus, nodrošinot iespēju individuālai 

pieejai katram bērnam.



Dienas kārtība

• Skola ir atvērta no plkst.7:00 (līdz plkst.8:00 ar skolēniem kopā ir 

pedagogs). 

• Mācību darbs notiek no plkst.8:15 līdz 13:20, paralēli sākas interešu 

izglītības nodarbības.

• No plkst.13:30 skolēniem ir vienu mācību stundu gara pastaiga.

• Pēc pastaigas skolēni darbu turpina pagarinātās dienas grupā:

• līdz plkst.16:00 ar klasi kopā ir audzinātāja;

• pēc plkst.16:00 darbu sāk pagarinātās dienas grupas skolotājs.

• Skola tiek slēgta plkst.19:00. 



Otrdienas plāna paraugs



Mācāmies dabā



Mācību gada noslēgums: projektu nedēļa



Katru nedēļu skolēniem piedāvājumā ir:

• divas papildu sporta nodarbības (ziemā Fischer slēpošanas 

centrā);

• viena peldēšanas nodarbība Siguldas Sporta centrā (katrai klasei 

3 mēnešus);

• viena vingrošanas nodarbība;

• lasīšanas stunda piektdienās.



Fakultatīvās nodarbības:

• dabaszinības 1.-6.klasei;

• datorika 1.-4.klasei;

• angļu valoda 1.-2.klasei;

• krievu vai vācu valoda 3.-6.klasei;

• programmēšana 5.-6.kl.



Lasītāju klubiņš

Taustiņi

Māksla Multimediji

Sports Šahs

Koris/Ansamblis/Solo

Ģitāra

Perkusijas

Vingrošana

Dabaszinības

Angļu valoda

MatemātikaTeātris

Tautas dejas

Interešu izglītība





• Pagarinātā dienas grupa – 20EUR

• Interešu izglītība – bezmaksas un/vai 10EUR par pulciņu

Laurenču sākumskolas piedāvātie pakalpojumi



Tradīcijas

Sportiskā Tēvu diena



Dzejas nakts



Valsts svētku 

svinēšana



Adventa 

laiks



1.klašu skolēnu 100.skolas 

dienas svētki



Teātra nedēļa



Mākslas nakts



Foto orientēšanās «Es zinu, kur tas ir!»



Direktors Kristaps Zaļais
e-pasts: kristaps.zalais@sigulda.lv
tālr.nr.: 67347938
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