Pamūšas speciālā
internātpamatskola

Uzņemšana
• Izglītojamos uzņem visu gadu
• Iestājoties skolā ir nepieciešams:
Valsts vai novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinums,
 vecāku iesniegums

e-pasts: pamusa.skola@bauska.lv
mājas lapa: http://pamusa.bauska.lv/

Izglītības iestādes darbības mērķis
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu,
lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts
standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes vīzija
Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, ar augsti
profesionālu pedagoģisko personālu, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu,
iespēju robežās līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības
sadarbību.
Izglītības iestādes absolventi, atbilstoši veselības stāvoklim, spējām un
attīstības līmenim, sagatavoti patstāvīgai dzīvei sabiedrībā un piemērota
darba veikšanai mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Izglītības iestādes misija
Nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam izglītojamam, atbilstoši
viņa veselības stāvoklim, no pirmsskolas līdz profesijas ieguvei.

Skolā realizē 4 speciālās
pirmsskolas izglītības programmas








Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kods 01015811,
licences Nr. V- 4116, izdota 2011.gada 14.martā
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem, kods 01015911,
licences Nr. V- 4173, izdota 2011.gada 1.aprīlī
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem, kods 01015611,
licences Nr. V- 7183, izdota 2014.gada 23.aprīlī
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas
traucējumiem, kods 01015511,
licences Nr. V- 9014, izdota 2017.gada 17.martā

Skolā realizē 5 speciālās
pamatizglītības programmas










Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanas traucējumiem,
kods 21015611,
licences Nr. V-7449, izdota 2014.gada 29.augustā
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811,
licences Nr. V-7247, izdota 2014.gada 13.jūnijā
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods
21015911,
licences Nr. V- 2647, izdota 2010.gada 9.augustā
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem,
kods 21015511,
licences Nr. V-9015, izdota 2017.gada 17.martā
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem, kods 21015711,
licences Nr. V-9016, izdota 2017.gada 17.martā

Skolā realizē 2 profesionālās
pamatizglītības programmas




Profesionālās pamatizglītības programma “Mājturība” ar
piešķiramo kvalifikāciju „Mājkalpotājs”, kods 22 814 01 1,
licences Nr. P – 15328, izdota 2017.gada 29.martā;
akreditēta 2012. gada 28.februārī.
Profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu
izgatavošana” ar piešķiramo kvalifikāciju „Galdnieka
palīgs”, kods 22 543 04 1,
licences Nr. P – 15328, izdota 2017.gada 29.martā;
akreditēta 2013. gada 4.janvārī.

Skolas īpašie piedāvājumi












Plašs atbalsta personāls: sociālais pedagogs, psihologs, logopēdi,
medicīniskais personāls (pediatrs, psihiatrs, medmāsa), karjeras konsultants
Mūzikas terapijas nodarbības, kanisterapijas nodarbības, nodarbības ar
zirgiem, ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības
Ar 2019.gadu Montesori pedagogijas nodarbību ieviešana pirmskolā
Plašs interešu izglītības piedāvājums: vizuālās mākslas pulciņš, rokdarbu
pulciņš, galdniecības/kokapstrādes pulciņš, mājturības pulciņš, datorikas
pulciņš, ētikas pulciņš, ansamblis, deju pulciņš, sporta pulciņš, veselības
mācības pulciņš
Dalība LSO (Latvijas Speciālā Olimpiāde) sacensībās Latvijā un
starptautiskajās sacensībās
Aktīva dalība Veselību veicinošo skolu tīklā
Daudzveidīgās skolas tradīcijas un kvalitatīvi ārpusstundu pasākumi.
Sociālās integrācijas procesu akcentēšana

