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Skolas vīzija:
Mūsdienīga, radoša, sadarbībai atvērta kvalitatīvas
izglītības ieguves skola. Bauskas sākumskola nākotnes skola ikvienam, kas gatavs pārmaiņām

Par skolu
•

Dibināta 2011.gada 1.septembrī

•

Otra lielākā Bauskas novada skola
pēc skolēnu skaita: 1.-6.klasēs
mācās 424 skolēni (01.09.2017.)

•

18 klašu komplekti, vid.klašu
piepildījums ~ 24 skolēni

•

Strādā 39 pedagogi, pamatdarbā
32

•

Skolas direktore: Linuta Ģerģe

•

Skolai ir savs logo, karogs, himna
Ir skolas formas
Skolas mājas lapa:

www.bauskassakumskola.lv

Skolas simbolika
• Skolas himna. Mūzikas autore Marina Lazdiņa,

Pilsētā, kur satiekas
Upes trīs un cilvēki,
Lepni slejas skola staltaPrieka piepildīta, balta.

vārdi pēc Enijas Mišelas Dzenes un Initas Nagņibedas

• Skolas karogs. Idejas skices autore Laura Eze. Skolotāja - konsultante Aiva
Linkeviča, karogu izgatavoja Maira Vīķe

Skolas gadi gaismas pilni
Bērniem zināšanas dod,
Skolotāju sirdis silda,
Jauniem sapņiem spēku rod.
Piedziedājums:
Sākumskola mūsējā,
Sargātā un lolotā.
Zili zaļais taurenis
Mūsu dienas piepilda.

• Skolas logo. Logo autors Ivars Ignatjevs

Lai arī kurā pasaules malā
Dzīves ceļi vestu mūs,
Vienmēr būs mūs’ pašu varā
Spārnus plest un atgriezties.
Piedziedājums

Skolas formas
• ieviestas no 2012.gada 1.septembra
sadarbībā ar Skolas padomi,
• formu skices autore Aiva Linkeviča.
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Mēs lepojamies ar
• Augstiem skolēnu mācību sasniegumiem un augstiem sasniegumiem sportā
un interešu izglītībā
• Profesionāliem, radošiem, zinošiem un mūsdienīgiem pedagogiem
• Aktīvu Skolas padomes un biedrības «Bauskas sākumskolas padome»
darbību
• Tehnisko darbinieku pašiniciatīvu skolas telpu labiekārtošanā un vizuālā
tēla veidošanā
• Iegūto nomināciju „Pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde 2013”
• Dalību un panākumiem Latvijas simtgades pasākumā «Labo darbu
festivāls»
• Sadarbībā ar Skolas padomi realizētajiem projektiem: «Iedzīvotāji veido savu

vidi»-Mākslas plenērs «Mēs Bauskai», «Mazo un lielo zinātnieku dienas», LMT projekts
«Bērni uz ielas- zinoši, droši un redzami», Zemgales KF projekts «Rakstu rakstiem
izspēlēju tautas dziesmu vācelīti», ELFLA projekts “Kultūras tradīciju veicināšana un
attīstība Bauskas sākumskolā”, «Mēs savam novadam»-«Kalendāra karuselis», realizācijas
stadijā- «Bauskas bērnu acīm» (top 1000 bukletu par Bausku)

2018./2019.m.g. piedāvājam
• Turpinām darboties kā «Skola2030» pilotskola, LOK projektā «Sporto visa
klase», LVM Mammadaba aktivitātēs, eTwinning projektos
• Programmēšanas nodarbības un datoriku 1.-4.kl.skolēniem
• Sestdienas matemātikas skolu 5.,6.kl. skolēniem pie LU profesora A.Cibuļa
• Mazā biznesa skolu, SMU veidošanu
• Interešu izglītības programmas: TDK «Odziņa», TDK «Taurenītis», 1.klašu
koris, 2.-4.klašu koris, vizuālās mākslas pulciņš, teātra kopa «Ancīši»,
folkloras kopa, sporta dejas
• Veselības vingrošanu, vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības
• Svētku koncertus un dažādus pasākumus
• Vasaras nometni «Taurenītis» nākamajiem pirmklasniekiem
• Atvērto durvju dienas vecākiem aprīlī un nākamajiem pirmklasniekiem
• Pedagogiem tālākizglītības kursus “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē”

Mūsu moto:
«Skola dod spārnus, bet jālido pašam»
Kontakti:
Mob.tel. 29712959 (direktore), 25561002 (lietvede)
E-pasts:sakumskola@bauska.lv

