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AngĜu valodas kā papildus valodas dienests 
 
 

Skolas apmeklējums: padomi vecākiem 
 
Jūs, būdams vecāks, saprotat, ka ir Ĝoti svarīgi, lai jūsu bērns regulāri un precīzi laikā apmeklētu skolu. 
Jebkurš kavējums izjauc bērna mācību ritmu, un var gadīties, ka tā dēĜ viĦš nepaspēs apgūt nokavēto 
mācību vielu. Lai arī skolotāji cenšas palīdzēt bērniem “iedzīt” nokavēto, tas rada papildus slodzi 
skolotājiem. Ja skolēni nokavē stundu, stundas ritms tiek izjaukts. Var arī gadīties, ka bērni būs 
palaiduši garām svarīgu informāciju vai norādījumus, un tas var apgrūtināt viĦu dalību stundā.  
 
 
Kavējums medicīnisku vai citu attaisnotu iemeslu dēĜ 
Ja jūsu bērnam ir jākavē mācības medicīnisku vai citu svarīgu iemeslu dēĜ, ir Ĝoti svarīgi, lai jūs 
sazinātos ar skolu vai nu pa telefonu vai arī iesniedzot skolā rakstisku zīmi, kurā jūs paskaidrojat 
kavējums iemeslu. (Jūsu bērna skolā ir pieejamas tulkotas kavējuma anketas, kuras jums atliek vien 
aizpildīt un iesniegt skolā.) Kavējumi medicīnisku vai citu svarīgu iemeslu dēĜ jūsu bērna skolas 
apmeklējumu reăistrā tiks atzīmēti kā “ataisnoti kavējumi”. 
 
Vecāki drīkst izĦemt bērnus no skolas arī citu attaisnotu iemeslu dēĜ, piemēram, reliăisku svētku, 
laulību svinību ăimenes lokā, smagu zaudējumu un citu ăimenes apstākĜu vai emocionāli piesātinātu 
iemeslu dēĜ. Šādi gadījumi tiks reăistrēti kā “ataisnoti kavējumi”. Vecākiem ir iespējami agrāk 
jāinformē skola par tamlīdzīga rakstura plānotiem kavējumiem, lai nodrošinātu to, ka kavējums tiks 
reăistrēts pareizi.  Ja jūs esat pamanījis, ka kavējums ir nepareizi reăistrēts, jūs varat lūgt, lai to 
izlabo kaut kad vēlāk mācību gada laikā.  
 
 
Kavējums citu īpašu apstākĜu dēĜ 
Kavējumi citu iemeslu dēĜ var tikt reăistrēti tikai īpašos apstākĜos.  Ja vecāki vēlas lūgt atĜauju izĦemt 
bērnu no skolas līdz divām nedēĜām īpašu apstākĜu dēĜ, tad viĦiem ir jāraksta rakstisks iesniegums 
klases audzinātājam, izskaidrojot kavējuma iemeslus.  
 
Lēmums atbalstīt šādu kavējumu ir klases audzinātāja ziĦā, kurš to pieĦem, balstoties uz Bērnu un 
ăimeĦu lietu nodaĜas ieteikumiem. Pieprasījumi atĜaut bērnam kavētu skolu ilgāk nekā divas nedēĜas 
tiks pārsūtīti Bērnu un ăimeĦu (izglītības) nodaĜai. 
 
 
Neattaisnots kavējums 
Jebkuri kavējumi, kas nav  bijuši medicīnisku vai citu attaisnotu iemeslu dēĜ, tiks jūsu bērna skolas 
apmeklējumu reăistrā ierakstīti kā “neattaisnoti”. 
 
 
Dzimtas sakĦu apzināšanas braucieni 
Dzimtas sakĦu apzināšanas braucieniem var būt liela nozīme bērna vai jaunieša valodas attīstībā, 
kultūras līmeĦa celšanā un ăimenes saikĦu nostiprināšanā. Vecākiem, kuri apsver domu apciemot savas 
ăimenes izcelsmes zemi, ir pirmām kārtām jāplāno braucieni skolas ikgadējo 12 nedēĜu ilgo brīvdienu 
laikā. Gadījumos, kad tas nav iespējams, jums vajadzētu iespējami ātrāk sazināties ar skolu par bērna 
plānotajiem kavējumiem.  Apspriežot savus plānus ar skolu, jūs palīdzēsiet samazināt iespējamos 
robus jūsu bērna mācību procesā, un skola varēs jums palīdzēt padarīt jūsu plānoto braucienu 
izglītojošu un bagātinošu. Iespējams, ka jūsu bērna skolotāji un EAL (angĜu valodas kā papildus 
valodas) skolotājs varēs jums ieteikt, kā jūsu bērns varētu saistīt braucienā gūto pieredzi ar mācību 
darbu skolā,tādējādi bagātinot mācību programmu. 


