Mežotnes sākumskola
Skolas vīzija
Ceļš uz kvalitatīvas, mūsdienīgas, humānas
izglītības skolu, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz
brīvu, līdzatbildīgu skolēnu, skolotāju un vecāku
sadarbību.

Vēsture


Mežotnes pamatskola dibināta 1881.gadā. No 1995.gada skola uzsāka savu
darbību jaunās telpās pagasta centrā un no 2000.gada tikai latviešu plūsmā.
Skola atrodas Mežotnē, Mežotnes pagastā , Zemgaļu ielā 7.



Kopš 2018.gada 1.jūlija skola uzsāk savu darbību kā Mežotnes sākumskola.

Izglītības programmas


Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma( kods
11011111);



Pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111);



Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klasei) programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611);



Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības traucējumiem(kods 01015611)

Mežotnes sākumskola akreditēta līdz 2024.gada 15.maijam
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Personāls


Skolā strādā 16 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība
atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
un kuru viņi regulāri papildina un pilnveido
tālākizglītības kursos. Skolas darbu nodrošina direktore,
ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis. Skolas
bibliotēkas darbu vada bibliotekāre 3 stundas nedēļā.
Skolā strādā atbalsta personāls – psihologs, logopēds,
sociālais pedagogs un medmāsa.



Pedagoģisko darbinieku skaits katru gadu ir nemainīgs.
Pamatā pedagoģiskais kolektīvs ir stabils. Tā izmaiņas
galvenokārt ietekmē blakusdarbā strādājošie skolotāji.

Interešu izglītība
 Ansamblis
 Tautiskās

dejas

 Teātris
 Jaunsardze
 Volejbols

Sasniegumi


Bauskas un Rundāles novadu matemātikas konkurss 2. klašu izglītojamajiem



Matemātikas 2.posma olimpiāde 9.-12.klasēm – 2. vieta



Bauskas un Rundāles novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 4.klašu izglītojamajiem



Bauskas un Rundāles novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu
izglītojamajiem



Bauskas un Rundāles novadu angļu valodas olimpiāde 9.klašu izglītojamajiem



Zemgales reģiona vēstures konkurss "Cilvēki - Latvijas dārgumi"



Bauskas un Rundāles novadu 5-6 gadīgo bērnu zīmēšanas konkursā «Krāsu diena» nominācija



"Gada skolēns" - nominācija "Par vispusīgām zināšanām"



Vecumnieku novada sporta spēles volejbolā meiteņu komandām – 3.vieta



Bauskas novada skolēnu minibasketbola stafetēs 4.klašu grupā zēniem – 1. vieta



Aktīva dalība projektā «Pumpurs» – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai

Tradīcijas


Zinību diena,



Rudens ražas svētki,



Miķeļgadatirgus,



Pasaku pēcpusdiena,



Mārtiņdienas karnevāls,



Mācību priekšmetu dienas, nedēļas,



Krāsu, joku nedēļa,



Pārlidošanas svētki,



Skolotāju diena,



Popiela,



Masļeņica,



Latvijas Valsts proklamēšanas
gadadienas pasākumi,



Ziemassvētki,



Labdarības koncerti,



Māmiņu diena,



Pēdējais zvans,



Izlaidums,



Absolventu salidojums,



Vecāku diena,



Vecāku sporta diena pirmsskolā



Ekskursiju un pārgājienu dienas,



Sporta diena,



Rudens, pavasara kross,



Orientēšanās sacensības, u.c.

Mēs lepojamies


saviem skolēniem un īpaši tiem, kuri skolas vārdu popularizē daudzveidīgās mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, interešu izglītības pulciņu skatēs un projektos;



skolēnu vecākiem un skolotājiem, kuri ir radoši un aktīvi iesaistās skolas dzīvē un popularizē skolas
vārdu;



skolas darbiniekiem, kuri savu darbu veic ar atbildību un ieinteresētību, lai skolēni un skolotāji skolā
justos kā mājās;



daudzveidīgām skolas ārpusklases aktivitātēm;



skolas tradīcijām;



aktīvu skolēnu pašpārvaldi;



plašu izglītības programmu piedāvājumu:



labu IT nodrošinājumu, iespējas ikdienas mācību procesā pielietot modernās tehnoloģijas;



pirmsskolas grupām, kur uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma un kur kopā ar bērniem zīmē, līmē, spēlē
spēles un rotaļājas, mācās pazīt burtus un ciparus, dodas pastaigās, vēro, pēta, eksperimentē, sporto,
dzied, dejo un svin svētkus;



sakoptu, gaumīgu un skolēniem draudzīgu vidi:



renovētu skolas ēku (renovācijas ietvaros tika izbūvēts četrslīpņu jumts, lietus kanalizācija, ēkas
drenāža, divcauruļu apkures tīkls, ventilācija ar rekuperāciju, nomainīti ūdens vadi un kanalizācijas
caurules un uzlabota vides pieejamība, ierīkojot pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem)

Nākotnes attīstības vīzija


Sākumskola ar vairākām pirmsskolas grupām,



Sporta zāle pie skolas



Estētiska un droša vide …

«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»
/Rainis/

Paldies par uzmanību!

Sīkāku informāciju par Mežotnes sākumskolu varat saņemt
skolas mājas lapā http://www.mezotnes-pamsk.lv vai skolā
uz vietas iepriekš piesakoties pa tālruni: 26360862

