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Mērķi
Vispārējās mācību programmas ietvaros Ņudžersijas latviešu skolas mērķi ir
1. Mācīt latviešu valodu;
2. dot pamata zināšanas par latviešu tautas kultūru, ģeogrāfiju un
vēsturi;
3. palīdzēt saprast svarīgos notikumus šodienas Latvijā un latviešu
sabiedrībā ārpus Latvijas;
4. iesaistīt latviešu izcelsmes bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā.
Savā darbā skola vadās pēc kristīgās un latviskās ētikas principiem.

Akadēmiskā programma
Ņudžersijas latviešu skolas mācību programma ir veidota skolēniem, kuri
saprot un runā latviski. Skolotāji mācību stundās runā latviski un mācību viela
ir latviešu valodā. Ņudžersijas latviešu skola uzsver valodas mācību:
lasīšanu, rakstīšanu, gramatiku un sarunas valodu. Atsevišķās stundās
pasniedz arī vēsturi, ģeogrāfiju, ticības mācību, dziedāšanu un tautas dejas.
Mācību viela tiek izvēlēta no Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) izstrādātās
akadēmiskās programmas. Skolotāji arī cenšas papildināt mācību vielu lietojot
Latvijā izdotos mācību materiālus.
Ko Ņudžersijas latviešu skola VAR?
1. Sagādāt vidi, kurā runā latviski;
2. sagādāt akadēmisku programmu, mācot latviešu valodu un kultūru;
3. rūpēties par bērnu drošību un veicināt labvēlīgas savstarpējās
attiecības.
Ko Ņudžersijas latviešu skola NEVAR?
1. Iemācīt bērnam, kurš savā ģimenē nerunā latviski, runāt latviski;
Tā kā skola notiek apmēram četras stundas nedēļā, tas ir nepietiekoši, lai
bērns iemācītos valodu tai līmenī, kurā stundas tiek noturētas, tāpēc ģimenes
atbalsts latviešu valodas izglītībā ir neatņemama sastāvdaļa. Tas ieskaita
vecāku atbalstu skolniekam uzdoto mājas darbu rūpigai izpildei, kā arī pilnīgu
latviešu valodas lietošanu ikdienā sarunājoties ar bērniem ārpus latviešu
skolas.

Kā izlemj kurā klasē būs mans bērns?
Skolēnu latviešu skolas klašu sadalījums vispārēji ir tāds pats, kā amerikāņu
skolā. Tāpēc, bērnam līdz 1. septembrim jābūt:
Pirmsskolā
3 g.v.
Bērnudārzā
5 g.v.
un amerikāņu skolas „Kindergarten“ klasē
1. klasē
6 g.v.
un amerikāņu skolās 1. klasē
2. klasē
7 g.v.
un amerikāņu skolās 2. klasē
u.t.t.
Tomēr bērnu klašu sadalījumu procesā tiek arī ņemti verā bērna valodas
prasmes un akadēmiskās spējas. Skolotāji, sadarbībā ar skolas pārzini,
novēro bērnu darbu klases laikā, izvērtē mājas darbus un pārbaudījumus. Tad
šos novērojumus pārrunā ar vecākiem un izlemj, kurā klasē bērns vislabāk
iederas.
Vai Ņudžersijas latviešu skolas skolēniem uzdod mājas darbus?
Ģimenes var sagaidīt, ka mājas darbiem būs jāveltī vismaz viena stunda
nedēļā ārpus skolas laika. Jaunākajām klasēm mājas darbu ir mazāk. Mājas
darbi ir svarīgi, jo tie pastiprina skolēnu latviešu valodas zināšanas un palīdz
sestdienās stundās labāk veikt darbus. Iesakām arī lasīt latviešu valodā, lai
papildinātu vārdu krājumu. Skola cer, ka ģimenes mājās cenšas runāt latviski,
jo arī tas skolēniem palīdz latviešu skolā labāk veikt darbus. Skola arī
sagaida, ka vecāki gādās, ka bērns uz skolu ir atnācis sagatavojies un
izpildījis uzdoto darbu. Ja ir vajadzība, vecākiem ir jācenšas maksimāli
palīdzēt bērniem ar mājas darbu izpildīšanu.
Kur var dabūt grāmatas latviešu valodā?
Mācību grāmatas sagādā skola, bet par tām ir atsevišķs rēķins. Reizēm tās arī
var aizņemties no kāda iepriekšējā gada skolēna. Lasāmgrāmatas ir lielā
krājumā skolas bibliotēkā. Tās var izrakstīt, lai mājās būtu, ko lasīt.
Kā izvērtē skolēnu darbu?
Skolēnus vērtē ar atzīmēm. 5 - ļoti labi, 4 – labi, 3 – apmierinoši un 2 –
neapmierinoši. Atzīmes nopelna veicot darbus stundu laikā un mājās.
Liecības izdod divas reizes gadā – mācību gada pusē (ap janvāra vidu) un
pēdējā sestdienā. Bērnudārzam ir atsevišķa liecība, kas atbilst bērnudārza
mācību vielai, un ko tāpat izdod pusgadā un skolas gada beigās. Pusgada
liecību reizē vecākiem ir liecība jāparaksta un jānodod atpakaļ skolā nakamajā
nedēļā.

Kas notiek, ja manam bērnam ar mācībām neveicas?
Sekmīgi skolēni tiek pārcelti uz nākamo klasi. Skolēniem ar neizdarītiem
mājas un/vai klases darbiem tie ir jāizdara un jānodod skolotājiem pirms
skolēnu var pārcelt. Ja skolēnam ar mācībām neveicas, tad pēc iespējas drīzi
sasauc sapulci ar skolēna skolotājiem, vecākiem un pārzini, lai izveidotu
plānu, kas veicinātu skolēna labākas sekmes.
Ko dara skolēni, kuriem ir vājākas latviešu valodas zināšanas?
Ņudžersijas latviešu skolai nav atsevišķas klases latviešu valodas
nepratējiem.
Ja skolēnam ar mācībām iet grūtāk, vecākiem ir nepieciešams pa nedēļu ar
skolēnu vairāk piestrādāt, lai paceltu bērnu valodas līmeni.
Skola sagaida, ka vecāki aktīvi sadarbosies ar skolotājiem, lai maksimāli
palīdzētu bērniem pastiprināt valodas prasmes, tāda veidā padarot bērna
piedalīšanos skolas ikdienā pēc iespējas patīkamāku.

Skolēnu uzvedības noteikumi
Ņudžersijas latviešu skolas skolēni uzvedās ar cieņu pret skolu, tās
darbiniekiem, skolēniem, skolas dežurantiem, vecākiem, telpām un vidi.
tāpēc:
• skolēni dara labu citiem, skolēni nedara citiem pāri;
• skolēni gādā par visiem, kas ir latviešu skolā;
• skolēni saudzē skolas inventāru;
• skolēni klausa skolotājus un dežurantus;
• skolēni ir pieklājīgi pret skolotājiem, vecākiem, viesiem un citiem skolēniem;
• skolēni ierodas skolā laikus, ar izdarītiem mājas darbiem, gatavi mācīties;
• skolēni nelieto mobilos telefonus, izņemot ja skolotāja vai pārzine ir to
atļāvusi;
• skolēni neņem līdzi uz skolu elektroniskās spēles un citas elktroniskas
ierīces.
Ņudžersijas latviešu skolas valoda ir latviešu valoda.
tāpēc:
• tiek sagaidīts, ka skolēni centīsies runāt latviski stundās, sarīkojumos,
starpbrīžos, brīvajā laikā;
• skolēni prasa padomu, ja kaut ko neprot latviski pateikt;
• skolēni viens otram aizrāda, ja dzird, ka kāds necenšas runāt latviski.

Ņudžersijas latviešu skolā ir droši.
Tāpēc skolēniem nav atļauts:
• citus saukt nepiemērotos vārdos; apcelt cits citu;
• citam sist, spert, stumt vai citādi fiziski aizskart;
• aiztikt cita mantas bez atļaujas;
• starpbrīžos iet ārā bez skolotāja vai dežuranta atļaujas.
Kā arī:
• skolēni pasaka skolotājam vai pārzinei, ja viņi redz, ka kāds dara kaut ko
bīstamu;
• skolēni seko skolotāju norādījumiem, pārejot no vienas klases uz otru;
• skolēni pusdienas laikā spēlējas tur, kur ir dežuranti;
• skolēni neatstāj skolu bez atļaujas un brauc mašīnā tikai ar tiem cilvēkiem,
ar ko vecāki ļauj braukt;
• skolēni piesakās klases audzinātājai, ja ierodas skolā ar nokavēšanos, vai
atstāj skolu agri.

**Skolēns kopā ar vecākiem pārrunā uzvedības noteikumus un paraksta
„Skolēnu uzvedības noteikumu formu”.

Ņujorkas ev. lut. draudzes
Ņudžersijas pamatskola
SKOLĒNU UZVEDĪBAS NOTEIKUMI

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu izlasījis/usi Ņudžersijas latviešu skolas
uzvedības noteikumus. Tos saprotu un solos tiem sekot. Apsolos runāt
latviski skolā.

Visa skolas saime seko uzvedības noteikumiem un palīdz citiem sekot uzvedības
noteikumiem.
Ja noteikumi tiek pārkāpti:
• skolēnam aizrāda;
• skolēns noteikumu pārrunā ar skolotāju;
• mobīlie telefoni un elektroniskās ierīces tiek atņemti un atdoti vecākiem
skolas dienas beigās;
• skolēns aizpilda uzvedības pārkāpuma lapu;
• skolēnu aizved uz pārrunām pie pārzines;
• pārzine sazinās ar skolēna vecākiem;
• pārzine ar skolēnu un klases audzinātāju satiekās ar vecākiem;
• pārzine pūlas atrast citu piemērotu seku risinājumu uzvedības pārkāpumam;
• skolēnu izslēdz no skolas.

Skolēna paraksts

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu izlasījis/usi Ņudžersijas latviešu skolas
skolēnu uzvedības noteikumus un ar savu bērnu tos pārrunājis/usi. Apliecinu,
ka mudināšu savu bērnu runāt latviski skolā un ievērot uzvedības noteikumus.

Pieteiktā skolēnu atbildīgā vecāka vai aizbildņa paraksts

20 . gada
Datums

Skolas diena

Ieteiktais apģērbs / Svētku apģērbs/ Tautastērpi

Kad skolas diena sākas un beidzas?
Skola sākas punktīgi plkst. 9:45 no rīta ar rīta lūgšanu. Bērni drīkst pakārt
savus mēteļus ieejas gaitenī vai arī atstāt tos savā klases telpā, pusdienas un
skolas somas ņem līdzi uz savu klašu telpu. Skola beidzas plkst. 2:00
pēcpusdienā ar kopīgām pārrunām.

Ko bērni valkā uz skolu?
Skolēni ģērbjas glītās, tīrās drēbēs. Visi skolēni dejo tautasdejas, tāpēc jāvelk
tādas kurpes, kuŗās var dejot. Skolēni pusdienas laikā iet ārā spēlēties, tāpēc
jābūt gataviem dažādiem laika apstākļiem.

Kas ir rīta lūgšana?
Lūgšana ir visai skolas saimei (skolēniem un vecākiem). Tā notiek plkst. 9:45
dievnamā. Arī ciemiņi ir mīļi aicināti piedalīties. Lūgšanu ievada dziesma,
seko skolas ziņojumi, Latvijas ziņas un beidzas ar tēvreizi. Mēneša pirmajā
sestdienā (ar dažiem izņēmumiem, (skatiet kalendāru) skolas saime (skolēni,
vecāki un skolotāji) iesāk dienu ar svētbrīdi, uz kuru ir lūgta arī draudze.
Kā mēs nobeidzam skolas dienu?
Skolas dienu nobeidzam sanākot visi kopā vienā telpā un pārrunājot padarīto
un gaidāmās nedēļas plānus, pieminam dzimšanas dienas un atvadamies ar
mūsu tradicionālo skolas rokas spiedienu.
Vai skolā ēd pusdienas? Cik garš ir pusdienas laiks?
Pusdienas laiks sākas plkst. 12:00. Vecāki savam/iem bērnam/iem sagādā
pusdienas, ko no rīta paņem līdzi uz skolu. Parasti ēdam kopīgi lielā zālē.
Dažreiz, ja lielā zāle ir aizņemta skolēni ēd klašu telpās Ja laika apstākļi atļauj,
mēs arī ejam est laukā, aiz skolas ēkas, pie spēļlaukuma.
Kad paēd, skolēniem jāaizmet prom atkritumi un jānoliek pusdienu somas.
Tad ir brīvais laiks līdz 5. stundas sākumam plkst. 12:30. Skolēni drīkst būt
tikai tur, kur ir dežuranti.

Kādas ir piemērotas svētku drēbes?
Zināmās sestdienās notiek sarīkojumi. (skat. Skolas gada kalendāru). Tādēļ,
ka tās parasti ir uzstāšanās reizes, kad ierodas daudz ciemiņu, drēbēm jābūt
tīrām, nesaburzītām, matiem jābūt glīti sakārtotiem.
Zēniem:
glītas, vienkāršas bikses (ne džinsas)
krekls ar krādziņu;
glītas kurpes ( ne treniņa kurpes)
Meitenēm:
kleita, brunči vai glītas bikses (ne džinsu)
glītas kurpes.
Kad skolēni valkā tautastērpu?
Tautas tērps ir obligāts tērps, vienīgi tad, kad skolēni uzstājas ar tautasdejām,
vai tad, kad ir kāds īpašs uzvedums. Par šādām reizēm laicīgi ziņos.
Mūsu ģimenei nav tautastērpa. Vai tērpus var aizņemties?
Skolā ir pieejami daži tautastērpi, kurus var aizņemties, kad skola uzstājās.
Lūdzu sazinaties ar tautas deju skolotājiem.

Skolas gads
Kad skolas gads sākas un beidzas?
Latviešu skolas pirmā skolas diena ir sestdiena pēc ,,Labor Day” septembra
sākumā. Skolas gads beidzas pirmajā jūnija sestdienā.

Pieteikšanās skolai
Kad un kā skolēnus piesaka skolai?
Pieteikšanās esošiem skolēniem notiek iepriekšējā skolas gada beigās(sākot
ar maija pirmo sestdienu). Pieteikšanās jauniem skolēniem ir augusta
mēnesī.
Pieteikšanās lapas tiek nosūtītas iepriekšējo gadu skolēnu
ģimenēm. Citi var saņemt pieteikšanās lapas no skolas pārzines, ka ari
skolas mājas lapā www.njskola.org.

Naudas jautājumi
Skolu finansiāli atbalsta Ņujorkas ev. lut. draudze. Draudze sedz skolas telpu
īri un dod pabalstu par katru bērnu. Draudze atbalsta visus bērnus, pat tos
kas nav draudzes locekļi.
Cik ir skolas nauda vienam mācību gadam? Vai viss jāsamaksā reizē?
Lūdzam sazināties ar skolas parzini par skolas maksas jautājumiem:
parzines@njskola.org
Kas ir ieskaitīts skolas naudā?
Skolas naudā ir ieskaitīta tikai latviešu skolas dalības maksa. Par grāmatām
un mācību materiāliem ir papildus maksa.
Mūsu ģimenei pašreiz ar naudu iet grūti. Vai skolai ir stipendiju fonds?
Par finansiālām atbalsta iespējām var aprunāties ar skolas.parzinēm.
Draudzes locekļi arī var griezties pie draudzes Palīdzibas komitejas, kuru
patreiz vada Māra Ziediņa, 408 Hallocks Mill Rd., Yorktown Heights NY
10598-4206 vai pie Ņudžersijas novada dāmu komitejas, kuru vada Daina
Lazdiņa, 4 Brown Dr., Stanhope NJ 07874-3014. Citi var pieteikties pie citām
latviešu organizacijām, piem, DV un Amerikas latviešu palīdzibas fonda.
Vai skola pieņem ziedojumus? Vai jāziedo nauda, vai var arī ziedot
kādas mantas?
Skola labprāt pieņem visāda veida ziedojumus – gan naudu, gan mantas, gan
arī laiku! Par noderīgākajiem ziedojumiem lūdzam aprunāties ar vecāku
padomes locekļiem vai skolas pārzinēm.
Kam raksta čekus latviešu skolai?
Čekus raksta New York Latvian Ev. Lutheran Church vārdā. Čekus var

Skolas kavējumi, slimošana, nelaimes gadījumi
Latviešu skola ir vieta, kur skolniekiem ir iespēja aktīvi apgūt latviešu valodu,
tāpēc regulāra skolas apmeklēšana ir nepieciešama. Tāpat skolēni nevar
iejusties skolā, sadraudzēties un gūt prieku no skolas piedzīvojuma, ja viņi
skolā neierodas bieži. Saprotams, ir reizes, kad skolēni skolā nevar ierasties,
piemēram, amerikāņu skolas pienākumu, ģimenes godu vai ģimenes ceļojumu
dēļ. Par šīm reizēm lūdzu laicīgi ziņot skolēna klases audzinātājai, lai var
sarunāt par to, kā nokārtot trūkstošos darbus.
Skolā notikušjā nelaimes gadījumā, pārzine nekavējoties vispirms sazinās ar
vecākiem. Vecāki arī tiek lūgti izpildīt nelaimes gadijuma dokumentu, kā arī
nodot pārzinēm veselības apdrošināšanas kartiņas kopiju. Šī informācija tiek
glabāta pie pārzinēm.
Kas jādara, ja manam bērnam jākavē daļa no skolas dienas?
Ja skolēns ieradīsies ar nokavēšanos, vai atstās skolu agrāk, tas laicīgi jāziņo
klases audzinātajai, pārzinēm, kā arī citu priekšmetu skolotājiem/ām.
Kas jādara ja mans bērns ir slims?
Ja bērns ir slims, vecākiem ir pienākums par to ziņot klases audzinātājai un
citiem/ām priekšmetu skolotājiem/ām pa e-pastu vai piezvanot.
Skolēns
kavējuma gadījumā vēl ir atbildīgs par nokavēto mācību vielu un uzdotajiem
darbiem. Šie noteikumi arī attiecas uz skolas kavēšanu citu iemeslu dēļ,
piemēram, sporta vai ceļojuma dēļ.
Kas notiek, ja mans bērns skolā saslimst?
Ja bērns skolā saslimst, pārzine sazvana vecākus, izmantojot pieteikuma
anketās uzrādīto kontaktinformāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi laicīgi paziņot
pārzinei, ja skolas gada laikā ģimenei mainās adrese, telefona numurs, vai
mobīlā telefona numurs. To var paziņot pārzinei.

sūtīt pa pastu skolas kasierei Brigitai Rumpēterei, 648 Clark St. Westfield, NJ

Vecāku padome

07090,

Kas ir vecāku padome?
Vecāku padomes atbildība ir vadīt skolas administrāciju un sabiedrisko dzīvi,
sadarbībā ar skolas pārzinem un skolotājiem. Padome sastāv no:

vai nodot viņai personīgi.

Priekšnieka/ces – vada sēdes, sazinās ar skolas pārzini par skolas
vajadzībām, nokārto dāvanas skolotājiem;

Priekšnieka vietnieka/ces – palīdz priekšniekam ar visiem darbiem, atvieto
priekšnieku pēc vajadzības, atgādina atbildīgajiem pie kuriem darbiem viņi ir
pieteikušies;
Kasiera/es – savāc skolas maksu no vecākiem, izraksta kvītis par
izdevumiem, tur kārtīgas kases grāmatas un kases pārskatus;
Sekretāra/es – pieraksta kas notiek sēdēs, uzraksta protokolu un to izdala.
Vecāku padomi ievēl pavasara pilnsapulcē. Katru pavasari ievēl jaunu
priekšnieka/ces vietnieku/ci. Priekšnieka vietnieks/ce savus pienakumus
izpilda vienu gadu un nākamajā gadā automātiski pārņem priekšnieka/ces
amatu.
Citi amati vecākiem:
Dežūras vadītājs/a – gādā, ka visas ģimenes piedalās skolas dežurās,
sastāda sarakstu, atgādina vecākiem pa e-pastu, kad tuvojas viņu dežūra;
Bibliotekārs/e – gādā par skolas bibliotēku, pieņem saziedotās grāmats,
izraksta bērniem grāmatas;
Finanšu vadītājs/ja – gādā par naudas vākšanas akcijām, lai piepelnītu
naudu īpašiem projektiem vai vajadzībām, gādā par ieejas maksām
sarīkojumos un sarunā loterijas;
Mājas lapas administrators/e – gādā par skolas mājas lapas veidošanu un
uzturēšanu;
Reklāma – raksta latviešu avīzei un “Draudzes ziņām” par skolas dzīvi un
sarīkojumiem
Fotogrāfs/e – fotogrāfē (vai sarunā citus, kas to dara) skolas dzīvi un
sarīkojumus, koordinē ar Reklāmas vadītāju un Vācelītes redaktoru par
vajadzībām;
“Vācelītes” redaktors/e – saliek skolas žurnālu;
Saimniece –sarunā katram sarīkojumama galveno saimnieci, kura talak
sarunā kas vedīs ko uz katru sarīkojumu, kas atbildīgs par galda
piederumiem, traukiem, salvetēm, dekorācijām ,uc;
Saimnieks – atbildīgs par galdu un krēslu uzstādīšanu sarīkojumos; gādā, ka
svinīgajos sarīkojumos būtu izgludināts galdauts, skolas karogs, svečturis un
sveces, sērkociņi; koordinē ar skolas pārzini un skolotājiem kas vajadzīgs un
tad sagādā (piem. Kostīmus);
Ziemsvētku eglīte – sagādā un izkārto Z. sv. eglīti;
Ziemsvētku vecītis – gādā, ka Ziemsvētku vecītis ierodas sarīkojumā;
Ģimenes diena – nopērk ziedus, ko bērni dāvina vecākiem un vecvecākiem.

Kas ir vecāku pilnsapulce?
Vecāku pilnsapulce ir Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņudžersijas pamatskolas
galvenais lēmējorgāns.
Vecāku pilnsapulci sasauc skolas padomes
priekšnieks/ce vismaz divas reizes gadā. Rudenī pārrunā esošā mācību gada
plānus, pārskata iepriekšējo mācību gada darbību un kases pārskatu.
Pavasarī ievēl jaunus padomes locekļus un pieņem nākošā macību gada
budžetu.

Vecāku pienākumi
Kas ir vecāku pienākumi?
Vecāku pienākumi ir atbalstīt sava/u bērna/u gaitas latviešu skolā – palidzēt ar
mājas darbiem, runāt latviski, palīdzēt bērna/u klasei. Vecākiem arī jāpalīdz
un jāatbalsta skola, piedaloties skolas sarīkojumos, svētkos un sapulcēs,
dežūrējot vairākas reizes gadā, palīdzot vākt līdzekļus skolai.

Vecāku dežurantu pienākumi
Vecāki rotācijas kārtībā dežurē skolā. Dežūrām piesakās pie dežuras vadītāja, tās
arī var uzdot skolas pārzines. Dežurantu sarakstu izdala, un atgādinājumus izsūta epastos nedēļā pirms dežūras. Katru sestdienu divi vecāki ir atbildīgi par skolas
dienas labo noritēšanu. Viņu pienākumi ir šādi:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ierasties skolā vēlākais pulksten 9:30;
Sagādāt un saklāt cienastu skolotāju kafijas galdam (ieskaitot kafiju);
Pieteikties pie pārzinēm, lai uzzinātu par sevišķām vajadzībām un maiņām
skolas dienas plānā
Vēlams palikt skolā visu skolas dienu no plkst. 9:30 līdz 14:00;
Pusdienu laikā sakārtot galdus, palīdzēt bērniem;
Kad vairums skolēnu paēduši, uzmanīt tos bērnus, kuri spēlējas spēļu
laukumā gan ari tos, kuri palikuši skolas telpās. Laicīgi atgādināt bērniem,
kad jādodas uz stundu;
Pēc pusdienām galdus novākt un izslaucīt telpu;
Tad, kad lielā zāle nav pieejama, pusdienas notiek videjā stāvā divās
lielākās klašu telpās. Vienam dežurantam jādežurē katrā klasē
Gadāt par drošību;
Atgādināt bērniem runāt latviski;
Sarunāt sev atvietotāju un paziņot skolas pārzinēm un dežūras vadītājam/ai.

Tā kā īrējam telpas mums ir jāņem vērā mūsu saimnieka noteikumi un prasības.
Tādēļ dežuranta pienākumi varētu pa skolas gadu mainīties.

