Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde „PASACI A”
Nekad nesteidziniet bērnu. Vi š šo ceļu iet tikai
vienu reizi – ļaujiet vi am visu izbaudīt.
( Pema Brauna)
Jūsu bērniņa visnozīmīgāko dzīves ceļa posmu mēs aicinām iesākt mūsu „Pasaci ā”. To
Jūs atradīsiet pilsētas pašā centrā, gleznainā vietā, izejot cauri pilsētnieku iemīļotajai atpūtas
vietai - krāšņajam parkam.

Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde atvērta 1977. gadā 1. augustā jaunā
tipveida ēkā 12 grupām ar latviešu un krievu mācību valodu. 1995. gada 1. maijā tai piešķirts
nosaukums “Pasaci a”.
No 1999. gada 1. septembra Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”
pāriet uz apmācību latviešu valodā, darbojas 11 grupas . Viena grupa tiek pārveidota par sporta
zāli.
Visiem iestādē strādājošajiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība.
Pedagoģi regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos, semināros, dalās pieredzē atklātajās
nodarbībās.
Patreiz iestādi apmeklē 215 bērni vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir nodrošināta ar telpām, atbilst ugunsdrošības, darba un
sanitāri - higiēnisko normu prasībām.
Mēs veicam kvalitatīvu bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei. Iestādei ir licencēta
pirmsskolas izglītības programma ( licence Nr. V-3149, izsniegta 10.12.2010.).

Katru dienu iestādē strādā sertificēta iestādes māsa. PII tiek nodrošināta 3 reizes dienā
bērnu ēdināšana.
Pirmsskolas izglītības programmas mērķis :
 veidot bērnā Es apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, un interešu apzināšanu, uz savu
spēju izpausmi aktīvā darbībā;
 virzīt bērna individuālos iespaidus uz apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, uz iespēju
to dažādi attēlot;
 vispusīgi attīstīt bērnu pamatizglītības apguvei.
Galvenais līdzeklis bērnu audzināšanas un mācīšanas procesā ir rotaļa – gan kā bērna
patstāvīga , gan kā pieaugušā organizēta darbība, kā arī rotaļspēle. Pirmsskolas izglītības
programmas apguves galvenās darba formas ir : rotaļnodarbība, apvienotā rotaļnodarbība,
rotaļnodarbība ar bērnu apakšgrupām, bērna mācīšana patstāvīgā darbībā, pašnodarbība.
Izglītības programmas uzdevumi :
 Attīstīt katra bērna vēlmi darboties patstāvīgi un radoši, veidojot prasmi darboties
kolektīvā.
 Sekmēt bērna nacionālās pašapziņas veidošanos (caur gadskārtām, svētkiem un
tradīcijām).
 Attīstīt katra bērna ētiski - estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot vēlmi
izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
 Attīstīt bērnos pozitīvas emocijas, veidot pozitīvu attieksmi.

Zinību diena

Tēvu diena

Miķeļi un Mārtiņi

Latvijas Republikas dzimšanas dienas pasākums

Ziemassvētku pasākumi

Gadiem ritot ir izveidojušās iestādē rīkoto pasākumu tradīcijas:
Dzimšanas dienu svinēšana kopā ar dažādiem pasaku tēliem;
Mīļdieniņa jeb Valentīndiena;
Meteņi;
Vecmāmiņu pēcpusdienas;
Dažādas balles bērniem ( cepuru balle, naktskreklu balle, frizūru balle, ābolu, kartupeļu un citu
dārzeņu balles);
Lieldienas;
Sporta svētki;

Mātes diena

Dažādi konkursi audzēkņiem ( zīmēšanas, dziedāšanas, daiļlasītāju u.c.);

Izlaidumi

Jautrās stafetes;
Bērnu rīti un jautrās pēcpusdienas.
Tiek rīkotas dažādas izstādes.
Bērni piedalās ekskursijās uz muzeju, parku, pilsdrupām, skolu. Katru mēnesi mūsu audzēkņi
labprāt piedalās pasākumos, ko organizē Ludzas pilsētas bērnu bibliotēkas darbinieki .

Sadarbībā ar vecākiem ir daudz paveikts grupas telpu sakārtošanā, didaktisko rotaļu ,
dabas stūrīšu iekārtošanā un papildināšanā.
Laipni lūdzam iepazīties ar mums , un ar prieku gaidām jaunos mazuļus savā iestādē.

„Mīļie vecāki, neatņemiet man šos dažus gadus, kad man vajadzīga jūsu
nedalīta uzmanība. Tik aizņemts es nebūšu vairs nekad dzīvē – es augu un mācos
savai nākotnei. Un es jums būšu pateicīgs. Katru dienu es jums dāvāšu kaut ko
jaunu, kaut ko brīnišķīgu. Smaidu, putna dziesmu, kādu sasniegumu. Es esmu mazs
tikai īsu brīdi. Esiet kopā ar mani. Pirms jūs būsiet pamanījuši, es jau būšu
izaudzis un aizgājis no jūsu klēpja.’’
( Pema Brauna)
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