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PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA PATNIS
meklē un savā ikdienā iestrādā inovatīvus ceļus izglītībā
īsteno augstu sadarbības kultūru
mudina skolēnus būt radošiem un atvērtiem
apvieno skolotājus, kuri strādā ar prieku, saredz un spēj
attīstīt savu skolēnu talantus, un kopā ar skolēniem
mācās daudzveidīgas domāšanas, sadarbības un
spriedumu veidošanas tehnikas.

Šajā ceļvedī Jūs varat uzzināt svarīgāko 2020./2021.
mācību gada informāciju par mūsu skolas ikdienu, mācību
procesu, pedagogiem, pakalpojumiem u.c.
Protams, domājot par 2021./2022. mācību gadu, vēl daudz
nezināmā (piemēram, vai drīkstēs organizēt pasākumus, vai
notiks tikšanās klātienē utt.), bet ieskatu Jūs šajā ceļvedī
gūsiet!

Cienījamie vecāki!
Katru gadu 1. septembrī sākas kāds jauns stāsts – jauns mācību
gads, jauns stundu saraksts, jaunas skolotājas un jauni draugi.
Novēlu katram „patnim” uzrakstīt savu stāstu šajā mācību gadā –
jaunu, krāsainu, piedzīvojumiem bagātu un gudrībām pilnu.

Privātās vidusskolas „Patnis”
direktore Agnese Pūtele

Vecāku ceļvedis
A.

SKOLA ĪSTENO

skolēna individualitātei atbilstoši sabalansētu atbalstu un kontroli,
turklāt veicinot pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos.
Lai to sasniegtu, katrā vecumposmā secīgi tiek pārkārtotas
prioritātes un pedagoģiskie uzsvari. Sākumskolā (1. - 3. klasē) skolas
prioritāte ir bērna radošā potenciāla un mācīšanās iemaņu
veicināšana.
Skolēns:
• iemācās sistemātiski mācīties skolotāja vadībā un uzraudzībā,
• apzinās savu vērtību (saprot, ka ir spējīgs uz viedokli),
• pierod uztvert mācīšanos par pašsaprotamu savas ikdienas
sastāvdaļu.
No 2019./2020. māc.g.
• 1. klasē mācību satura un angļu valodas integrēta apguve
(bilingvāls mācību process) – līdz 50% mācību saturs tiek apgūts
angļu valodā.
• Lai veicinātu padziļinātu angļu valodas apguvi, šajā mācību gadā
✓ angļu valodas apguve līmeņos 1. – 12. kl.
✓ Support & Challenge stundas 1. – 12. kl. – padziļināta angļu
valodas apguve, ievērojot katra skolēna izaugsmes dinamiku
B. AKREDITĒTA MŪZIKAS SKOLA KULTŪRAS PATNIS

Ir veikti pētījumi, kas pierāda, ka:
❖ Muzikālās nodarbības veido un attīsta gribasspēku un
disciplinē.
❖ Mācības mūzikas skolā attīsta saskarsmes prasmes un
estētisko gaumi, paplašina redzesloku, kā arī attīsta intelektu.
❖ Mūzikas nodarbībās bērns attīsta matemātisko domāšanu.
❖ Mūzikas klausīšanās palīdz vieglāk apgūt citu mācību
priekšmetu materiālu, mazina pārslogotības sajūtu.
❖ Pētījumi ir pierādījuši, ka bērniem, kuri apgūst instrumenta
spēli uzlabojas kustību koordinācija, roku sīkā motorika. Labā
un kreisā roka bieži vien veic absolūti dažādas kustības. Tas
Uzziniet vienmēr jaunāko informāciju mūsu mājaslapā www.patnis.lv
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veicina smadzeņu centru savstarpējo darbību, attīsta plašu
domāšanu.
❖ Mūzika ir labākais ceļš uz panākumiem dzīvē.
Piedāvājam apgūt šādas profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
• Klavierspēle
• Flautas spēle
• Ģitāras spēle
• Sitaminstrumentu spēle
• Saksofona spēle
• Vijoles spēle
• Klarnete
• Kora klase - dziedāšana, ansamblis, koris
✓ Individuālās dziedāšanas nodarbības (džeza un populārajā
✓ Sitaminstrumentu ansamblis 1.- 6.kl. dinamiskajā pauzē
Aicinām savā pulkā zinātkārus, darboties gribošus audzēkņus, ar
kuriem darbosies radoši, profesionāli un bērnus mīloši pedagogi.
Pieteikšanās Mūzikas skolai pa tālr. 29190397 vai e-pastu:
patnis.muzika@gmail.com.
Mākslas programma Vizuāli plastiskā māksla – programma tiks
akreditēta 2021.g. maijā. Vairāk informācijas te:
https://www.patnis.lv/par-makslasnodalu
Mākslu skolas direktore: Astra Rubene astra.rubene@patnis.lv
C.

VECĀKU

INFORMATĪVĀS

DIENAS

notiek

KATRA

MĒNEŠA PĒDĒJĀ TREŠDIENĀ.

• Vecākiem ir iespēja tikties un izrunāties ar ikvienu skolotāju vai
administrāciju. Lai rezervētu sarunu laiku, iepriekš jāpiesakās
Patņa mājas lapā norādītajā saitē. Kopš 2020. gada oktobra, lai
ievērotu visus drošības pasākumus, tikšanās ar pedagogiem tiek
organizēta tiešsaistē.
• Vismaz 2 reizes gadā VECĀKIEM NOTIEK PĀRRUNAS AR
KLASES AUDZINĀTAJIEM PAR SAVU BĒRNU. Par šīm tikšanās
reizēm vecākus informēs klases audzinātāji personīgi.
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• Visus jautājumus, kas nav atliekami līdz Vecāku dienai, lūdzam
risināt uzreiz e-klase.lv vai kontaktējoties ar:
1. klases audzinātāju,
2. direktores vietnieci izglītības jomā,
3. direktori.
D. Mūsu skola regulāri rīko

ATVĒRTO DURVJU DIENAS.

Atvērto durvju dienu datumi tiek publicēti jaunā mācību gada
sākumā Vecāku ceļvedī, kā arī skolas mājas lapā. Lai rezervētu
sarunu laiku, iepriekš jāpiesakās Patņa mājas lapā www.patnis.lv
norādītajā saitē.
Kopš 2020. gada oktobra līdz ārkārtas situācijas beigām Atvērto
durvju dienas ir atceltas. Par mācību procesa aktualitātēm var
uzzināt, sekojot līdzi informācijai skolas mājas lapā un facebook
kontā.
E.

VĒRTĒŠANA:

• No 2020./2021. māc.g. ikvienā skolā mācās pēc jaunā satura
un mācību pieejas (Skola2030 koncepcija), kas skolēnos attīsta
21. gadsimtam svarīgās kompetences un skolā iegūtās
zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves
situācijās. Jaunā pieeja piedāvā skolēniem tādu mācīšanās
pieredzi, kuras rezultātā viņi spēs lietot zināšanas, prasmes un
ieradumus, kas balstīti vērtībās, risinot problēmas mainīgās,
reālās dzīves situācijās. Būtiski, ka mūsu skolā jaunās pieejas
koncepcijas tiek īstenotas jau vairākus gadus.
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• 1. klases skolēni saņem aprakstošos vērtējumus.
• Vērtēšanas veidi:
Formatīvā vērtēšana jeb skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā,
lai uzlabotu mācīšanos. Tā paredz laikus un regulāri sniegtu
attīstošu atgriezenisko saiti (ko var sniegt gan skolotājs, gan citi
skolēni), lai uzlabotu mācīšanos. Formatīvās vērtēšanas
ietvaros nepieciešams attīstīt arī skolēnu pašvērtēšanas
prasmes.
Summatīvā vērtēšana jeb skolēnu snieguma novērtēšana.
Skolotājs novērtē un dokumentē skolēna mācīšanās rezultātu
attiecībā
pret
plānotiem
sasniedzamajiem
rezultātiem
mācīšanās posma noslēgumā, piemēram, temata, mācību gada
vai posma noslēgumā. Vērtējumu summatīvās vērtēšanas
ietvaros 1. – 3. klasē izsaka rakstiski četros apguves līmeņos STAP (mācību gada beigās skolēni saņems rakstisku
sasniegumu
vērtējumu
apguves
līmeņos
atbilstoši
nozīmīgākajiem mācību jomā definētajiem sasniedzamajiem
rezultātiem: S- sācis apgūt; T- turpina apgūt; A- apguvis; P apguvis padziļināti. Izmaiņas ieviestas, atzīstot, ka vērtējums
ballēs atsevišķos mācību priekšmetos jau no otrās klases
neatbilst pašreizējai starptautiskajai praksei un nesniedz
detalizētu informāciju par skolēna sniegumu).
• Lai pilnveidotu katra skolēna zināšanas un prasmes konkrētā
mācību priekšmetā un radītu pamatu skolēna personiskajai
izaugsmei un turpmākajai izglītībai, mācību gada laikā
pedagogi turpina kopīgi veidot katra bērna individuālos
attīstības novērojumus, apkopojot vienuviet kvalitatīvos
vērtējumus, uzvedības un attieksmes vērojumus. Analizējot šo
informāciju, kas vispusīgi aptver skolēnu mācību procesa laikā,
tiek veidots KATRA SKOLĒNA INDIVIDUĀLAIS MĀCĪBU
PLĀNS.
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F.

IKDIENAS INFORMĀCIJA:

• Par konkrētu skolēnu informācija tiek apkopota E-KLASE.LV.
Vecāki e-klase.lv vēstules automātiski saņem arī privātajā epastā.
• NO E-KLASE.LV PASTA TIEK SŪTĪTA ARĪ INFORMĀCIJA
PAR NOTIKUMIEM SKOLĀ KOPUMĀ - SKOLAS AKTUALITĀTES UN
PIEEJAS PASĀKUMU FOTOGRĀFIJĀM.
• Vecāki var pieslēgt arī e-klase.lv bez maksas gan e-pasta, gan
sms atskaites, piemēram, saņemt sms formātā sava skolēna
vērtējumu. E-klase.lv ģimenes komplekta maksa ir iekļauta
skolas mācību maksā.
G.

KAVĒJUMI:

JA JŪSU BĒRNS IR SASLIMIS vai KAVĒ SKOLU kādu citu
attaisnojošu iemeslu dēļ, lūdzam to savlaicīgi (līdz 1. mācību
stundas beigām) paziņot klases audzinātājai e-klase.lv vai sms
telefonā, vai ārkārtas gadījumos zvanīt. Attaisnojums skolēna
kavētajām stundām līdz 3 dienām ir brīvā formā vecāku rakstīta
zīme. Ja stundas tiek kavētas ilgāk par 3 dienām, tad ir
nepieciešama ārsta zīme.
H.

SPORTA STUNDAS

NOTIEK GAN ĀRĀ, GAN TELPĀS, tāpēc

lūdzam vecākus savlaicīgi sarūpēt bērnam piemērotu sporta
apģērbu nodarbībām sporta laukumā un sporta zālē.
Skolas iekšpagalmā ir iekārtota atsevišķa zona ar vingrošanas
rīkiem. Lai arī bez skolotāja klātbūtnes skolēniem tur nav atļauts
uzturēties, aicinām arī Jūs pārrunāt ar bērniem ar drošību
saistītos jautājumus uz vingrošanas līdztekām.
I.

ĀRPUS SKOLAS TERITORIJAS:

• Starpbrīžos un pēcpusdienas bloka laikā 1. - 6. klases skolēniem
atļauts iziet ārpus skolas teritorijas tikai vecāku vai skolotāja
pavadībā.
• DODOTIES MĀJĀS 1. - 6. kl. skolēnu vecāki parakstās par
bērna paņemšanu no skolas planšetē 1. stāva foajē. Bērns
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patstāvīgi var doties mājās, ja vecāks ir par to rakstiski
brīdinājis skolēna klases audzinātāju iesnieguma formā.
J.
•

•

•
•
•
•

•

K.
•
•
•
•
•
•
•

PAGARINĀTĀ GRUPA 1.-6. KLAŠU SKOLĒNIEM:
Pagarinātā diena sākumskolā un pamatskolā maksā 3 EUR
dienā (no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00). Tajā ir iekļauti
atsevišķi skolas pulciņi un launags. Maksas pulciņš ir baseina
apmeklējums. Mācību grupa (no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00)
ir iekļauta skolas ikmēneša maksā.
Skolēnu vecāki piesaka pulciņiem un darbnīcām savu bērnu,
aizpildot iesnieguma veidlapu septembra pirmajā nedēļā un
iesniedzot to klases audzinātājai.
Skolēnus, kuri uzturēsies skolā pēcpusdienā, reģistrē
pēcpusdienas skolotāja visās klašu grupās.
Mācību grupās (2. - 4. kl.) mācās visi skolēni, kuri
pēcpusdienā uzturas skolā.
Mācību grupas kopā ar klašu audzinātājiem notiek 2. - 4. klasei
no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
1. klases mācību konsultācijas notiek saskaņā ar konsultāciju
grafiku, kurš tiks publicēts skolas mājas lapā septembra otrajā
nedēļā. Konsultāciju apmeklējumu skolēns saskaņo ar mācību
priekšmeta skolotāju personīgi.
Pēcpusdienās 1.- 6. klašu skolēnus brīvajā laikā pieskata klases
audzinātājs no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00, pēcpusdienas
skolotājas no plkst.16.00 līdz plkst.19.00.

PAGARINĀTĀS GRUPAS PIEDĀVĀJUMS (2020./21.):
Skolēniem pēcpusdienā ir iespēja apmeklēt šādas nodarbības:
futbols,
literārais pulciņš „Pats”,
basketbols,
datordarbnīca,
improvizācijas teātris,
šahs,
baseins (abonements mēnesim 40,00 EUR).
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Skolēniem par papildu samaksu ir iespēja apmeklēt individuālās
instrumentu (klavieres, blokflauta, ģitāra, vijole, saksofons, klarnete,
bungas) spēles un vokālās nodarbības (15 EUR par nodarbību).
L.
•
•
•

•

SKOLAS MAKSA
500 EUR ir mēneša mācību maksa līdz plkst. 16.00.
500 EUR depozīts pēdējā sadarbības mēneša segšanai.
Skolas mācību maksa tiek samazināta par attiecīgās pašvaldības
līdzfinansējumu, kurā bērnam ir deklarēta dzīvesvietas adrese,
kā arī par valsts mērķdotācijas lielumu (info: www.patnis.lv /
cenrādis – mēneša maksa skolā – vecāku līdzfinansējuma
aprēķina rīks).
IKVIENAM IR IESPĒJA IEGŪT 5% ATLAIDI NO MĀCĪBU MAKSAS, ja veic
apmaksu vienā maksājumā par vienu vai diviem semestriem
uzreiz (šī atlaide minēta arī mūsu sadarbības līgumā).

M. ĒDINĀŠANA:

• Turpinām iepriekšējos mācību gados izveidoto ēdināšanas
sistēmu. Lai veicinātu skolēnus ēst pilnvērtīgu uzturu skolas
ēdnīcā, SKOLĒNA ĒDINĀŠANA TIEK APRĒĶINĀTA PĒC FIKSĒTĀ
IZGLĪTOJAMĀ SKOLAS APMEKLĒJUMA E-KLASE.LV ŽURNĀLĀ. Šis
aprēķins tiek pievienots pie ikmēneša skolas pakalpojumu
rēķina.
• Mūsu skola nodrošina sabalansēta uztura ēdienkarti visiem
skolēniem, arī tiem, kuri uzturā nelieto gaļu vai tās
izstrādājumus. Par šādu nepieciešamību vecāki informē klases
audzinātāju.
• Ja ģimene nolemj, ka bērns skolā neēd, tad vecākiem mācību
gada sākumā par šo lēmumu ir jāiesniedz skolas direktorei
iesniegums.
• Skola piedāvā skolēniem pilnvērtīgu ēdināšanu trīs reizes
dienā– brokastis, pusdienas un launagu. Ēdināšana mūsu
skolā ir par atsevišķu samaksu:
• brokastis un pusdienas - EUR 2,70 / dienā,
• launags - EUR 1,00/ dienā.
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Šis maksājums tiek samazināts par valsts dotācijas
apmēru 1,42 EUR bērnam.
• Ar iknedēļas ēdienkarti ikviens var iepazīties www.patnis.lv
mājas lapā sadaļā „Ēdienkarte”.
2017./18.m.g. mūsu skola iesaistījās EKOSKOLU PROGRAMMĀ,
kuras ietvaros jau 4 gadu piedalāmies projektos ĒDAM ATBILDĪGI,
ATKRITUMI, MEŽS, VIDE UN VESELĪGS DZĪVESVEIDS.
Projektā darbojas koordinators un skolas ekopadome (pārstāvji no
katras klases).

N.

E-KARTE:

Skolēnu e-karti var pieteikt elektroniski mājas lapā www.eriga.lv, ko
veic katra bērna vecāki pēc tam, kad skolēns ir uzņemts skolā. Pēc
noformēšanas karte tiks atsūtīta uz skolu pa pastu. Klases
audzinātājs aicinās to saņemt.
O. Ziņas

PAR PROFILAKTISKAJĀM POTĒM,

kas veiktas
pie ģimenes ārsta, jāiesniedz klases audzinātājai (jāuzrāda
ieraksts potēšanas pasē). Gadījumā, ja vecāki izvēlas bērnu
nepakļaut LR noteiktajam vakcinācijas plānam, tad tas
rakstiskā formā jāpaziņo klases audzinātajai. No 2019./2020.
mācību gada mūsus skolā nav skolas medmāsas, tāpēc visus
jautājumus organizēti risina šādā kārtībā: klases audzinātāja
(un ikviens pedagogs), direktores vietniece, skolas direktore. Visi
pedagogi ir apguvuši pirmās palīdzības kursu.

P.

SKOLAS TRADĪCIJAS:

Zinību diena* pēc MK noteikumiem Nr.763 2020./21. mācību
gadā sākas 1. septembrī (gaidām gan skolēnus, gan viņu vecākus,
lai svinīgi atklātu mācību gadu; kamēr skolēni piedalās savās
pirmajās klases stundās, vecāki var nesteidzīgi pavadīt laiku kopā
ar citiem vecākiem laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00).
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Sporta diena* - skolēni, apvienojoties komandās, skolas pagalmā
piedalās dažādās sporta disciplīnās un stafetēs.
Miķeļdienas gadatirgus* - skolēni pēc mācību stundām ap plkst.
16:00 skolas pagalmā tirgo viens otram, vecākiem un draugiem
pašu gatavotas veltes, valūta – konfektes.
Sadziedāšanās* - skolas zālē pirmās stundas laikā pulcējas visi
skolas skolēni, lai kopīgi izdziedātu iepriekš izvēlētas latviešu
dziesmas.
* Kopš 2020. gada oktobra, ievērojot valstī noteiktos drošības
pasākumus, mainīts tradīciju formāts (skolēni pasākumos piedalās
par klašu posmiem (1.-3.kl., 4.-6.kl.) vai klases ietvaros; skolēni
atrodas savās klašu telpās, pasākums tiek translēts tiešsaistē
skolas MS Teams vietnē). Vecāki var vērot pasākumu skolas
youtube kanālā (ieraksts).
Q.

UZŅEMŠANA

Pie līguma slēgšanas līdzi jābūt šādiem dokumentiem:
• Aizpildīts skolas iesniegums skolas mājas lapā,
• Vecāka/aizbildņa personu apliecinošs dokuments,
• Skolēna dzimšanas apliecība (pase nederēs)
• Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u, var būt no
bērnudārza).
R.

NO 2018./19.M.G. BILINGVĀLA SATURA APGUVE

Valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības saturu
skolēni 1., 2. un 3. klasē apgūst gan valsts valodā, gan bilingvāli.
Paralēli obligātajam mācību saturam ir piedāvāts 8 mācību
priekšmetus apgūt bilingvāli (latviešu un angļu valodā): matemātika,
kas ir integrēta ar sociālajām zinībām, dabaszinības, ētika,
mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, mūzika, datormācība,
Support&Challenge. Skolotāji izmanto CLIL metodi, piedāvājot
mācību saturu līdz 50 % apgūt angļu valodā (1. - 12 .kl.).
S.

NEPĀRTRAUKTS MĀCĪBU PROCESS – ROBEŽU
NOJAUKŠANA
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Vecāku ceļvedis
Ikdienas mācību darbs sadalīts 3 blokos: pirmais mācību darba
posms, dinamiskā pauze/pusdienas, otrais mācību darba posms.
Pirmajā un otrajā mācību darba posmā starp stundām ir 5 min.
pauze, kuru skolotājs var brīvi variēt pēc saviem ieskatiem.
Lai ikdienā būt nodrošināta nepārtraukta saikne ar skolēniem un
iegūtu tūlītēja informācija pa viņu labsajūtu skolā un vajadzībām,
no 2019./2020. māc.g. 1. klasē klases audzinātāja stunda sadalīta
visas nedēļas garumā, t.i., 5-10 min. katras pirmās stundas
sākumā.
Š.

PAR MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS PILNVEIDI

informācija pielikuma bukletā Skola2030.
t.TOPOŠO

PIRMKLASNIEKU PIKNIKS – kopīgs pasākums

skolēniem un vecākiem ar klases audzinātāju, lai iepazītos un
patīkami noskaņotos skolas ikdienai. Ielūgumi tiek nogādāti pa
pastu. Pikniks notiek nedēļu pirms 1. septembra svētkiem.
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