
 

 
 

Cienījamie vecāki!  
 
Sveicam jūs jaunajā mācību gadā!  
Mūsu skola – tā ir vieta, kur katra atsevišķa skolnieka panākums tiek uzskatīts par kopīgo 
veiksmi, bet vecāki ir vērtīgie partneri bērnu skološanas procesā.  
Vēlam vislabākās sekmes mācībās un ceram uz auglīgu sadarbību!   
  
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šajā informēsim jūs par skolas jaunumiem un gaidāmajiem 
notikumiem, publicējot šo informāciju mūsu slēgtajā Facebook grupā (Chabad School 
Riga). Bez tam skolas mājaslapā www.chabadschool.lv jūs varat iepazīties ar 
informāciju par skolu.    
 

Stundu saraksts 
 

1. stunda 08.10 – 08.50 

Brokastis, 

lūgšana 
8.50 – 9.35 

2. stunda 09.35 – 10.15 

3. stunda 10.20 – 11.00 

4. stunda 11.05 -  11.45 

5. stunda 11.50 – 12.30 

6. stunda 12.35 – 13.15 

Pusdienas 13.15 – 13.40 

7. stunda 13.40 – 14.20 

8. stunda 14.25 – 15.05 

9. stunda 15.10 – 15.50 

 
1.- 2. klase pusdieno piektajā stundā no plkst.11.50-12.30 
3.      klase pusdieno sestajā stundā no 12.35-13.15 
5.- 12.  klase pusdieno no 13.15-13.40.  
 
1.-3.  klase piektdienas 6. stundā Šabbata sagaidīšana 

 
Mācību grāmatas un darba burtnīcas  
 
Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas izsniedzam septembra sākumā.   
To izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot Ebreju cikla mācību 
materiālus.     
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Skolas forma 
 
Vēlamies jums atgādināt galvenās prasības:     
 

Meitenes Zēni  

Blūze, vai krekls ar garām 

piedurknēm bez uzrakstiem 

Kleita, vai attiecīgi tumši svārki 
pāri ceļgaliem bez šķēlumiem   

krekls gaišos toņos bez 
uzrakstiem  
 
tumšas bikses (vai melnas 
džinsu bikses)  
Kīpa un cicits.  

 

 Maiņas apavi ir obligāti.  

 Svētkos bērni ierodas svētku formās.  
 

 
Administrācijas pieņemšanas laiki  
 

Dibinātāja Rivka Glazmane – iepriekšējā pieteikšanās.   
 
Mācību pārzine  

Pirmdien  14:00 – 15:00 
Ceturtdien   9:00 –  11:00 

Psihologs 
Pirmdien  14:00 – 15:00 
Ceturtdien   9:00 –  11:00 

 
Skolas drošības sistēma 
 
Lai Iebrauktu skolas pagalmā, jums jāsaņem auto caurlaide, ko izsniedz sekretāre.  
Lai ienāktu skolā, ir vajadzīga magnētiskā caurlaide, ko skolēni un viņu vecāki var pasūtīt 
pie skolas sekretāres.   
 
1. septembris – mācību gada sākums.   
 
No 2.septembra skola sāks slēgt līgumus ar vecākiem par apmācību 2022./ 2023. 
mācību gadā.  
Ar katru vecāku Līguma parakstīšanu Administrācija saskaņos individuāli.         
 
Piektdienās  no š.g 21.oktobra skola beidz darbu 1 stundu pirms šabata sveču 
aizdedzināšanas.  

Ar cieņu,  
skolas administrācija 


