Skolas rīkotie konkursi un festivāli
Vizuāli plastiskās mākslas konkurss
“Avīzes otrā elpa”
Starptautiskais vokālās mūzikas festivāls
“Balsis ”
Starptautiskais pavāru palīgu konkurss
“Protu, varu, daru”
Teātra festivāls bērniem ar speciālām
vajadzībām “Mēs varam!”

Skolā izglītojamie tiek uzņemti

visa mācību gada laikā
ar Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas vai pašvaldību pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu.

Kā mūs atrast
Pieturas:
21. autobuss - Šmerļa iela
14. autobuss - Šmerļa iela
1. autobuss - Šmerļa iela
4. trolejbuss - Šmerļa iela
1. tramvajs - Sporta akadēmija

Skolas galvenais virziens –

izglītojamie ar autiskā spektra
traucējumiem, komunikācijas grūtībām

Atbalsts skolēnam

psihologs
logopēds
Montesori pedagogs
koriģējošā vingrošana
masieris
pediatrs
psihiatrs
fizioterapeits (slinga terapeits)
mākslas terapeits
medmāsa
sociālais pedagogs
speciālais pedagogs
ergoterapeits

Skolas juridiskā adrese:
Brīvības gatve 384A, Rīga, LV-1006
Sīkāka informācija pa tālruni
67181708 vai 67181709
vai rakstot uz e-pastu r5sips@riga.lv
Reģ.nr. LV90011524360

Skola īsteno šādas programmas:
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
garīgās veselības traucējumiem no 4.- 9.klasei
(izglītības programmas kods 21015711)
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015811)
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015911)
Profesionālā pamatizglītības programma "Ēdināšanas
pakalpojumi"
(izglītības programmas kods 22811021) ar
apgūstamo profesiju – virtuves darbinieks
Speciālā pirmskolas izglītības programma
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem
(izglītības programmas kods 01015911)

Skola piedāvā:

Skolā ir pielāgojumi izglītojamiem ratiņkrēslā.

Mācību priekšmetu padziļināta apguve








Valodas attīstība




Sporta spēļu un rotaļu pulciņš

Attīstošo spēļu un rotaļu pulciņš
Sociālo zinību pulciņš
Kustīgie pirkstiņi
Mākslas terapija

Datorpulciņš
Veselības veicināšanas nodarbības
Ārstnieciskā fizkultūra



Fizioterapija
Profesionālās ievirzes nodarbības







Kokapstrādes pulciņš
Keramikas pulciņš
Netradicionālo rokdarbu pulciņš
Mājturības pulciņš

Foto pulciņš



Mākslinieciskās noformēšanas pulciņš
Mākslinieciskā pašdarbība







Orķestris
Tautas deju pulciņš
Kustību teātra pulciņš
Mūzikas ansambļi
Vizuālās mākslas pulciņš

Iekārtots laukums ar āra trenažieriem un
brīvdabas spēka trenažieriem.
Lieliska sporta zāle.
Rotaļu laukums ar rotaļu kompleksu.

