Bauskas pilsētas
pamatskola

• Dibināta 1919.g. 22.septembrī
(Lielajā Baznīcas ielā 7).
• Kopš 1951.g.1.septembra skola
atrodas Rīgas ielā 32.
• 1993.g. pabeigts jaunais korpuss,
2018.g. renovēts.

Skolas realizētās izglītības programmas






Pamatizglītības programma
(21011111)
Pamatizglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena
programma (21013111)
Speciālās pamatizglītības programma
ar mācīšanās traucējumiem
(21015611)
Endija Zaumane un Klēra Kuļikauska
kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Lepojamies ar skolēniem, kuri pielieto skolā gūtās
zināšanas un gūst godalgotas vietas mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos.

Vadība, skolotāji, skolēni, darbinieki
 Skolā mācās 297 audzēkņi 18 klašu komplektos.
 Strādā 33 kompetenti, pieredzes bagāti pedagogi.
 Atbalstu sniedz sociālais pedagogs, psihologs, skolotāja
palīgs, logopēds un medmāsa.
 Par skolas darba ritmu rūpējas 17 tehniskie darbinieki.

 Jānis Rumba, direktors.
 Iveta Semjonova, direktora vietniece.
 Anna Dupure, direktora vietniece.

Skola piedalās projektos
 Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
(nodarbības fizikā 7-8.kl.; skolotāja palīgs matemātikā 5.-6. kl.;
nodarbības angļu valodā 5-9.kl.; tematisko dienu ietvaros
nodarbības zinātnes centrā " Zinoo"; AHHAA centrā, Ķemeru
nacionālajā parkā, LU ķīmijas fakultātes laboratorijā, anatomikumā
u.c.)
 Projekts «PuMPuRs»,
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»
(atbalsts 5. un 7. kl jauniešiem - papildus nodarbības un
konsultācijas)
 Projekts „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
 Latvijas olimpiskās komitejas projekts
“Sporto visa klase”

Interešu grupas - izglītība dvēselei
Skolēni izkopj savas
spējas un talantus
dažādās interešu
izglītības grupās un
fakultatīvajās
nodarbībās.












5.- 9.KLAŠU KORIS
2.-4.KLAŠU KORIS
MAZIE MŪZIKAS
KOLEKTĪVI
LIETIŠĶĀ MĀKSLA
TEĀTRIS
SKATUVES RUNA
1.-2.KLAŠU DEJU
KOLEKTĪVS
3.- 4.KLAŠU DEJU
KOLEKTĪVS
5.-6.KLAŠU DEJU
KOLEKTĪVS
TEHNISKĀ JAUNRADE
















Skolas tradīcijas

Zinību diena
Gadskārtu ieražu pasākumi
Valsts svētku svinības
Goda plāksnes izveide 18.novembrī
Baltais koncerts pirms Ziemassvētkiem
Dažādu mācību priekšmetu nedēļas
Konkursi ,,Erudīts un talants”, ,,Gada
skolēns”
Mātes dienai veltīts koncerts, rokdarbu
izstāde
Interešu grupu koncerts
Labāko audzēkņu un skolotāju
godināšana
Iesaistīšanās Lielajā talkā
Dambretes spēle
Sadarbība ar Pasvales un Kupišķu
pamatskolām Lietuvā
Nākamie audzēkņi ( 5 un 6 gadus veci
bērni) ar mūsu skolas dzīvi var
iepazīties, ciemojoties skolā
organizētajos pasākumos

Par aktualitātēm skolas dzīvē uzzini šeit
www.pamatskola.
bauska.lv

www.facebook.com/
bauskaspilsetas.pamatskola

