Sveicam Rudes skolas skolēnus un
vecākus jaunajā 2018./2019.
mācību gadā!
Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4.panta 16.punktu.
2018./19. mācību gads: 2018. gada 3. septembris 2019. gada 31. maijs (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).
9. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet
mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2019.
gada 14. jūnijā.
12. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet
mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas - 2019.
gada 21. jūnijā.
Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads
beidzas 2019. gada 31. maijā.

Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26.
oktobris

Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris
- 2019. gada 4. janvāris

Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2019.
gada 11-15. marts

Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2019. gada
18.-22. marts

Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11.
klasei): 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts.
Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei
otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).
Skola patstāvīgi pieņem lēmumu par projektu nedēļas
norises laiku. Projektu nedēļu organizē otrajā semestrī.

SKOLĒNU VECĀKU IEVĒRĪBAI
Pamatojoties un Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi”, Rudes sākumskolā ir izstrādāta kārtība, kādā vecāki informē, ja
izglītojamais nevar ierasties skolā:
1. līdz 830 vecāki informē audzinātāju par izglītojamā neierašanos un iemesliem;
2. ja skola nav saņēmusi informāciju, audzinātājs līdz mācību dienas beigām zvana
vecākiem;
3. ja izglītojamais nav apmeklējis vairāk kā 3 mācību dienas bez attaisnojoša iemesla, skola
informē Nīcas novada izglītības speciālistu
4. .
Skolas telefona Nr. 63407654; 663407655
ĒDINĀŠANA
Skolēniem no 1. līdz 4. klasei tiek piedāvātas brokastis, pusdienas un launags. 5.un 6.klases
skolēniem tiek piedāvātas pusdienas un launags.
Par ēdināšanu kolēnam skolā nebūs jāmaksā skaidrā naudā. Nākamā mēneša sākumā tiks izrakstīts
rēķins, klases audzinātāja iedos rēķinu skolēnam, vecākiem rēķins jāapmaksā Otaņķu pagasta
pārvaldes vai Nīcas novada domes kasē vai elektroniski. Lūdzam sekot paziņojumiem E-klases
vietnē vai skolēna dienasgrāmatā.
Īpaša uzmanība jāpievērš kavējumiem, par kavējumu jāziņo klases audzinātājam līdz plkst.15.00
iepriekšējā dienā, ja saslimst naktī vai no rīta, jāpaziņo līdz plkst. 8.30. Ja nepaziņo par kavējumu,
pretenzijas netiks ņemtas vērā, aprēķinot mēneša maksu.

TRANSPORTS SKOLĒNIEM
2018./19. m.g. saglabājas iepriekšējā kārtība braukšanas izdevumu apmaksai. Ceļa
izdevumus apmaksās par tām dienām, kuras skolēns būs skolā.
Pašvaldības autobusa maršruts plkst.7.30. - Nīcas centrs – Rudes skola – Poļi – Dunči –
Kalnenieki – Brīvzemnieki – Lauru-Māķēni – Tiesnieki – Gudriķi – Krūzēni – Rudes skola – Nīcas
b/dārzs. Plkst.16.00. autobuss kursēs atpakaļ no Nīcas uz Rudes pamatskolu pa šo pašu maršrutu.

.

Skolotāji 2018./2019.m.g.
Direktore
I.Lībeka
V.Malakausks Viz. mākslas un sporta skolotājs
Direktores vietn. audz.darbā, 6.kl.
E.Ločmele
audz.; bioloģijas skolotāja;
bibliotekāre
3.kl. audz.; angļu val. 1.-6.klasei,
S.Rāte
datorikas un informātikas skolotāja.
1.kl. audzinātāja, mājturības un
J. Čaure
sociālo zinību skolotāja
4.kl. audz.; .5.un 6.kl. latv. val. un
J.Boze
matemātikas skolotāja
Z.Jančauska Skolas psiholoģe
Pirmskolas skolotāja, 1.-4.kl. deju
A.Sīkle
pulciņš
Vēstures skolotāja
S.Pankoka
Pirmsskolas skolotāja
D. PelePutniņa
Ilva Brīvule Logopēde
Mūzikas skolotāja
I.Rozentāle

Rudes sākumskolas plānotie
interešu izglītības pulciņi
2018./2019.m.g.
Pulciņa nosaukums
Mazpulki 2.-6.kl.
Datorika 1.-4.kl.
Deju pulciņš
Ansamblis 1.-6.kl
Kulinārijas pulciņš

Pulciņa
vadītājs
E.Ločmele
S.Rāte
A.Sīkle
I.Rozentāle
J.Čaure

Tehniskie
darbinieki:
Zinta Ķergalve
Indra Grūbe
Gunta Ābola

Mudīte Lībeķe
Ināra Šeidlere

Tālruņi un kontakti
Skola: direktore – 634 07653,
skolotāju istaba – 634 07654,
virtuve – 634 07655
e-pasts – sakumskola@nica.lv
Mājas lapa: www.rudespamatskola.lv

