Kopā būt, kad prieku var gūt!
Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Dienas gaišās stundas aizvien sarūk, siltos vasaras vakarus
pamazām nomaina dzestrs drēgnums, dārzos zied greznās
gladiolas, košās asteres, saulainās samtenes … un tas viss kopā
liecina, ka jaunais mācību gads ir klāt. Klāt 1. septembris – Zinību
diena!
Saposta jaunajam darba cēlienam Ventspils 2.pamatskola 1.
septembrī sagaida savus skolēnus svinīgajā Zinību dienas
pasākumā. Kopumā skolā šogad mācīsies 335 skolēni.
Šajā dienā ar krāsainiem ziediem rokās smagās zinību pils durvis
vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un nezināms. Skolas solos
atgriežas spurdzoši skolēni, kas steidza satikt klasesbiedrus, un
dalīsies vasaras piedzīvojumos… Ar jaunu darba sparu un idejām
bērnus sveicinās pedagogi un skolas darbinieki.
Šogad mācības 1. klasē uzsāks 43 skolēni, kuru acīs varēs redzēt
gan prieka mirdzumu, gan mazu nedrošības ēnu. Mazos skolas
gaitās ievedīs devītie – droši, lepni, atsaucīgi un draudzīgi. Mazos
skolas dzīvē ievadīs skolotājas Baiba Hofmane un Inga Rudzāja.
Šis mācību gads mūsu 2. pamatskolai ir ļoti īpašs. Pulcējot esošos
un bijušos kolēģus, pulcējot absolventus, skola svinēs savu 55.
jubileju. Jubilejas nedēļu plānojam no 2. oktobra līdz 7. oktobrim.
Skolas saime dzīvo ar devīzi no skolas himnas – Kopā būt, kad
prieku var gūt! Skolas sargeņģeļi nes uz saviem spārniem mieru,
gaišumu un labestību. Un tāda ir arī sajūta ikvienam, ieejot skolas
telpās. Tās ir gaišas un mājīgas, un ne velti skolēni sauc savu skolu
par otrajām mājām, tur ir mājīga vide, nepiespiesta atmosfēra un
pedagogu smaidi, kas katru rītu sagaida savus skolēnus uz
stundām.

Darbu 2.pamatskolā uzsāks 5 jauni pedagogi.
Sabīne Ābiķe sākumskolas skolotāja.
Inita Semjonova sākumskolas, dabaszinību skolotāja.
Sanita Ziemele vizuālās mākslas un mājturības skolotāja.
Daria Arinina krievu valodas skolotāja.
Sandra Meņģe latviešu valodas skolotāja.
Septembris ir kā jauns atskaites punkts, kā jauns darba sākums,
kurš jāpaveic rūpīgi un ar atbildību, un mēs katrs pats veidojam savu
zināšanu bagāžu un uzkrājam pieredzi, kura dzīvē noderēs.
Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi,
atsaucīgi, draudzīgi kā līdz šim!
Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Ar cieņu, Ventspils 2.pamatskolas direktore Sintija Birziņa.

