
Degumnieku pamatskola aicina pirmsskolēnus un skolēnus uzsākt mācības 

Degumnieku pamatskolā 

2021. / 2022. m. g.  

Nāc un esi viens no mums!  
Skola piedāvā: 

• pirmsskolas izglītības programma (01011111)-audzēkņus no 1,5-6 gadi; pamatizglītības 

programma (21011111); speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem(21015611); speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (21015811); 

• veselīga dzīvesveida izkopšanai-nodarbības sporta zālē un peldbaseinā; 

• aktīvu darbošanos vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba; 

• pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas: 

▪ tautiskās dejas; 

▪ ansamblis; 

▪ vizuālās mākslas pulciņš; 

▪ teātra pulciņš; 

▪ sporta pulciņš; 

▪ prāta asināšanai –dambrete; 

▪ mūzikas studija; 

▪ datorika; 

▪ zinātne ikdienā un c; 

• pagarinātā dienas grupa; 

• mācību ekskursijas; 

• izglītojošus un radošus ārpusstundu pasākumus; 

• veselīgas un dāsnas pusdienas; 

• gaišas un plašas skolas telpas; 

• logopēda pakalpojumu; 

• atbalsts karjeras izglītībā-darbība projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”; 

• aktivitātes projektā „Skolas soma”; 

• darbība projektā -“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; 

• aktivitātes eTwinnings projektos no 1.-9.kl.; 

• nodrošināts atbalsts skolēniem, kuriem nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā, skolā 

tiek organizēta pedagoģiskā atbalsta sistēma bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošas 

izglītības kontekstā; 

• skolā darbojas e-klase. 

 

Skola nodrošina: 

• dienasgrāmatas; 

• skolēnu un pirmsskolēnu nokļūšanu uz skolu un uz mājām (transporta izmaksas tiek segtas); 

• bezmaksas ēdināšanu pirmsskolā un  skolā no 1.kl.līdz 9.kl.,; 

• internātu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, internāta audzēkņiem četras bezmaksas 

ēdienreizes. 

Pieteikšanās skolā no 10 00 līdz 14 00 katru dienu. 

 

Jāiesniedz: 

 

Pirmsskolēnam: 

• vecāku iesniegums (jāraksta skolā); 

• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija; 

• medicīnas karte 026/u, ģimenes ārsta izziņa. 

 

Pirmklasniekiem: 

• vecāku iesniegums (jāraksta skolā); 

• bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija; 

• izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto 

izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo 

bērnu obligātajā sagatavošanā. 

• medicīnas karte 026/u 

 

2.-9. klašu skolēniem: 

• vecāku iesniegums (jāraksta skolā). 

  

Skolas administrācija T.:26439822, 28668313; 

64829617. 



  

 
 


