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„SPRĪDĪTIS”

„Sprīdīši ar mazām lāpstām rokāsTie esam mēs, vairāk it nekas,
Tomēr mums te ļoti labi sokas,
Mūsu dzīves – mūsu pasakas” /G.Račs/
Skrīveru novada PII „Sprīdītis” darbojas no
1982.gada 20.augusta.
Pirmsskolas izglītības iestādē īsteno trīs
izglītības programmas:
 vispārējo
pirmsskolas
izglītības
programmu;
 speciālo
pirmsskolas
izglītības
programmu izglītojamiem ar valodas
traucējumiem;
 speciālo
pirmsskolas
izglītības
programmu izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem.
Piecgadīgie un sešgadīgie bērni 2.pusgadā
apmeklēs mini handbola nodarbības skolā,
piecu grupu bērniem fizioterapeite vada
ārstniecisko vingrošanu.
PII „Sprīdītis” apmeklē 128 bērni,
darbojas 6 bērnu grupas:
„Zvirbulīši”
„Cālēni”
„Pūcītes”
„Mārītes”
„Rūķīši”
„Bitītes”.
Izglītības iestādē strādā: 19 PI pedagogi, tai
skaitā, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja,
skolotājas logopēdes, speciālās izglītības
skolotāja, izglītības psiholoģe;
3 speciālisti un 13 tehniskie darbinieki.

2020./2021.mācību gads
VĪZIJA- Mūsdienīga, profesionāla, radoša
un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības
iestāde.
MISIJA- Bērns kopā ar pieaugušo iepazīst
pasauli, to praktiski pētot, izdzīvojot,
piedzīvojot.
MĒRĶIS- Kompetencēs balstīta izglītība,
aktivizējot un pilnveidojot valodas jomas
mācību saturu.
Galvenie uzdevumi:
*Mērķtiecīgi attīstīt bērnu valodu, papildināt
vārdu krājumu, lai bērni pilnvērtīgi varētu
paust savas vēlmes, gribu, emocijas.
* Turpināt radoši pilnveidot un izmantot āra
vidi bērnu valodas attīstīšanai.
* Izglītot vecākus, lai būtu iespējams darboties
āra vidē, veicinot pozitīvu sadarbību.
PII “Sprīdītis” piedalās ES projektos: projektā
“Kompetenču pieeja mācību saturā”, projektā
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”, ar ES
finansiālu atbalstu programmā “Piens un augļi
skolai”.

Tradīcijas, pasākumi:
*Zinību diena – 1.septembris
*Miķeļdienas gadatirgus un ražas
izstāde
*Skolotāju diena
*Latvijas valsts dzimšanas diena
*Ziemassvētki
*Meteņi
*Lieldienas
*Mazo dziedātāju koncerts
„Pavasara cīrulīši”
*Mātes diena, Ģimenes diena
*Bērnu koncerti Skrīveru SAC un DAC
*Sporta izpriecas, Olimpiskā diena,
Sniega diena
*Sporta pasākumi ar vecākiem
*Draudzīgās spēles ar PII „Saulēni”
*Sadarbība ar 1.klašu skolotājām
*Svētku koncerti visiem darbiniekiem
*6gadīgās grupas ekskursija uz Tērveti
*Izlaiduma pasākums
*Bērnu aizsardzības diena
*Sprīdīša dziesmu un deju svētki
*Darbinieku ekskursija

