Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs
1.

Pakalpojuma apraksts

Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs
sniedz metodisku palīdzību pirmsskolas
vecuma bērnu izglītošanā un bērnu no piecu
gadu vecuma sagatavošanā skolai.
Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošina
pirmsskolas izglītības programmas apguvi
pirmsskolas izglītības konsultatīvajos centros
Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē
“Rūķītis” un Ventspils Pārventas pamatskolā
(1 reizi nedēļā pēc individuāla plāna,
nodarbības ilgums 60 min – 2x30 min).
Bērns
apgūst
pirmskolas
izglītības
programmu ģimenē, šajā gadījumā vecākiem
ir pienākums līdz 1. septembrim informēt
Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes
(turpmāk – Izglītības pārvalde) izglītības
darba speciālistu, zvanot pa tālr. 636 01224.

2.

Pakalpojuma
funkcija/uzdevums

Pieteikties konsultācijām un metodiskajam
atbalstam konsultatīvajos centros var
Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī,
līdz 1. septembrim, iesniedzot pieteikumu
klātienē.
Metodiskās palīdzības bērna sagatavošanai
skolai ietvaros Izglītības iestāde:
1) izstrādā katra bērna individuālo apmācību
plānu;
2) iepazīstina bērna likumisko pārstāvi ar
individuālo apmācību plānu;
3) pārbauda bērna zināšanas, iemaņas un
prasmes atbilstoši izstrādātajam apmācību
plānam ne māzāk kā 4 stundas mēnesī;
4) sniedz metodiskos norādījumus bērna
likumiskajam pārstāvim par pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanu;

3.

Pakalpojuma saņēmējs

5) nodrošina speciālistu (logopēds, psihologs,
sociālais pedagogs) pieejamību.
Ventspils pilsētā deklarēts bērns, kurš
kalendārajā gadā ir vai paliks pieci gadi,
uzsāk mācības attiecīgajā mācību gadā no
1. septembra.

4.

Pakalpojuma saņemšanas
kārtība

1) Bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un
iesniedz pieteikumu Izglītības pārvaldē,
uzrādot bērna dzimšanas apliecību un
personas apliecinošu dokumentu.
2) Bērna likumiskais pārstāvis saņem
reģistrētā pieteikuma kopiju.
3) Uzsākot
pirmsskolas
izglītības
programmas īstenošanu ģimenē, Izglītības
iestāde ar bērna likumisko pārstāvi slēdz
līgumu par metodiskās palīdzības bērna
sagatavošanai skolai sniegšanu.

5.

Pakalpojuma saņemšanu
regulējošie normatīvie akti

Izglītības likuma 4. pants:„ Izglītības
obligātums”: “Obligāta ir no piecu gadu
vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības
ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai
pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai.”
Vispārējās izglītības likuma V nodaļas
“Pirmsskolas izglītība” 20.1 pants
“Pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanas
obligātums”: “1) Bērniem no piecu gadu
vecuma pirmsskolas izglītības programmas
apguve ir obligāta. 2) Pašvaldības savā
administratīvajā teritorijā nodrošina bērnu no
piecu gadu vecuma sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei.”

6.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

7.

Pakalpojuma saņemšanas
termiņš

Vispārējās izglītības likuma V nodaļas
“Pirmsskolas izglītība” 22. pants
“Pirmsskolas izglītības programmas
īstenošana”: “Pirmsskolas izglītības
programmu īsteno pirmsskolas izglītības
iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī
ģimenē, saņemot metodisku palīdzību
izglītības iestādē, kura īsteno licencētu
pirmsskolas izglītības programmu, vai
pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.”
1) Pieteikums klātienē.
2) Bērna likumiskā pārstāvja personu
apliecinošs dokuments.
3) Bērna dzimšanas apliecība
(nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas
lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).
4) Ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona,
papildus jāuzrāda pilnvara.
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists
sazinās ar bērna likumisko pārstāvi piecu
darba dienu laikā.

8.

Ar pakalpojuma saņemšanu
saistītie maksājumi

Nav

9.

Pakalpojuma sniedzēja
kontaktinformācija

Ventspils Izglītības pārvalde
Adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601.
Tālrunis: 636 01221.
E-pasts: vip@ventspils.lv.
Pirmsskolas izglītības iestāžu
kontaktinformācija pieejama:
http://vip.ventspils.lv/pirmsskolasizglitiba/pirmsskolas-izglitibas-iestades/

