Skolas avīze vecākiem
Cienījamie vecāki!
Sirsnīgi sveicu visus skolēnus, vecākus, pedagogus, skolas
darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot!
Pateicos vecākiem, kuri par mācību iestādi saviem bērniem
izvēlējušies Ventspils 2.pamatskolu. Novēlu visiem
izturību, vēlmi saprast vienam otru, kā arī ceru uz
veiksmīgu sadarbību ar Jums visiem!
Mūsu bērnu zināšanas, prasmes un talanti ir atslēga uz
panākumiem un labklājību gan katram individuāli, gan
valstij kopumā, tāpēc esmu pārliecināta, ka darbs, ko
šodien ieguldām bērnu izglītošanā, nākotnē atmaksāsies
simtkārtīgi.
Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli
būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija.
( K.Skalbe)
Lai ikvienam no mums ir ticība savai valstij un saviem
spēkiem!
Godprātīgi strādājot, sniedzot viens otram draudzīgu un
palīdzīgu roku, īstenosim un vairosim labo!
Ar cieņu skolas direktore Sintija Birziņa.
Skolas aktualitātes.
Kas ir Junior Achievement Latvija? Praktiskā biznesa un
ekonomiskā izglītības programma jauniešiem, kas savu
darbību Latvijā nodrošinājusi kopš 1991. gada. JA Latvija
ir viena no 37 JA WorldwideⓇ tīkla biedriem, kas
ilgtermiņā
un
metodiski
nodrošina
jauniešiem
uzņēmējdarbības izglītību visos izglītības līmeņos, lai
radītu nākotnes starptautiskos līderus un nozaru ekspertus,
kas paaugstinātu Latvijas konkurētspēju.
Arī mūsu skola kopš 2017./2018. mācību gada ir
iesaistījusies šajā programmā un piedāvā skolēniem apgūt
jaunrades, kontaktēšanās, komunikācijas un prezentācijas
prasmes, attīstīt uzņēmīgumu. Pagājušajā gadā 8.klases
skolēnu komanda sekmīgi piedalījās Ventspils pilsētas
SMU(skolēnu mācību uzņēmuma) apmācību ciklā 5 etapos
un sekmīgi startēja finālā.
Šinī mācību gadā turpinām savu dalību SMU
programmā, kurā 5. klašu skolēniem reizi nedēļā ir iespēja
apmeklēt nodarbību finanšu pratību attīstībā un dibināt
pašiem savu uzņēmumu. Skolēnu darbību koordinē
skolotāja Ingūna Freiberga.
Lai veicas!

Kārtība kā norit informācijas aprite skolā.

Skolas prioritātes 2018./2019. mācību gadā
Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, informācijas
tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība, līdz ar to
cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka
un neparedzamāka. Mūsu bērniem ir jāiemācās dzīvot
pasaulē, kas nepārtraukti mainās, nākotnē jābūt gataviem
radīt, līdz tam nepieredzētu ekonomisko, politisko, sociālo
un kultūras vidi (Skola 2030).
Mūsu skolas pedagogi aktīvi līdzdarbojas SKOLA
2030 mācību satura un pieejas pilnveides īstenošanā.
Ventspils 2.pamatskolas darba virziens
2018./2019.mācību gadā - Caurviju lietpratības ieviešana
visos mācību priekšmetos.
MĒRĶIS:
Veicināt caurviju prasmes – pašizziņu un pašvaldības
attīstīšanu skolēniem un to ieviešanu visos mācību
priekšmetos.
UZDEVUMI:
1. Skolēni mācās izvirzīt sasniedzamo rezultātu, kā vadīt
pašvadīto mācīšanos, pašizziņu un sasniedzamā rezultāta
izvērtēšanu, kā vērtēt savu sniegumu.
2. Pedagogi realizē stratēģijas stundās.
3. Kopā ar kolēģi veido vienotas tēmas atklāto stundu,
analizē stundu un sniedz atgriezenisko saiti
4. Mācību aktivitātes skolēniem saistītas jomās.
Lai mūsu skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas
zināšanas, prasmes un ieradumus, kas balstīti uz vērtībām
– lietpratību, mūsu skolas pedagogi šajā mācību gadā
metodisko darbu veiks sadarbojoties 5 mācību jomās:
• valodu, • matemātikas, • dabaszinātņu, • sociālajā un
pilsoniskajā, • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
veselības un fiziskās aktivitātes. Kā arī darbosies:
• sākumskolas metodiskā komisijā, • speciālās izglītības
metodiskā komisijā, • klašu audzinātāju metodiskā
komisijā.
Lai uzlabotu skolēnu valodu apguves prasmes, skola
šogad piedāvā vācu un krievu (no 5. klases) valodu
fakultatīvās nodarbības, skolēniem ir iespēja papildu apgūt
šīs valodas.
Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja
kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes,
risinot problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās – tā
ietver zināšanas, prasmes un ieradumus, kas saistīti ar
motivāciju un gribu.
Caurviju prasmes ietver nozīmīgus skolēna darbības
kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz
visiem cilvēka darbības virzieniem. Caurviju prasmes
palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem
domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi
stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi
(Skola 2030).
Lai 2018./2019. mācību gads būtu veiksmīgs gan
pedagogiem, gan skolēniem realizējot paredzētus mērķus
un uzdevumus, jo pēctecība, sistemātiskums un integritāte
ir pamatprincipi, uz kuriem balstīta jaunā satura izveide.

Informācijas aprite starp vecākiem un pedagogu: e - klases
e-pasts, telefoniskas sarunas, saziņa ar īsziņām, vecāku
sapulces, vecāku dienas, skolas mājas lapa, facebook, 1.-5.
klašu skolēniem arī ar dienasgrāmatu starpniecību.
Problēmu risināšanas soļi:
1.Klašu audzinātājs
2. Mācību priekšmeta skolotājs
3.Atbalsta komanda
4. Skolas administrācija
5.Institūcijas – pašvaldības, valsts policija utt.
Direktora vietniece izglītības jomā V.D. Bergmane

Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena
8.00-10.30
11.30-16.30
Otrdiena
7.50-8.50
10.30-17.00
Trešdiena
8.00-16.00
Ceturtdiena
8.50-9.50
10.30-16.30
Piektdiena
10.00-16.00
Septembrī ar skolas bibliotēkas darbu, grāmatu
saņemšanas un nodošanas kārtību tika iepazīstinātas 1.a
un 1. b klase.
Bibliotēkā norisinās lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2018”. Dalībniekiem
jāizlasa 6 no piedāvātajām grāmatām un jāaizpilda
elektroniska anketa. Visi dalībnieki saņems balviņas un
tiks aicināti uz noslēguma pasākumu, kurš notiks martā.
5. un 6. klašu skolēniem notiks konkurss “Skaļā
lasīšana”.
Katru mēnesi bibliotēkā apskatāmas dažādas tematiskās
izstādes.
Katra mēneša beigās pedagogiem tiek izsūtīts jauno
grāmatu saraksts, kuras pieejamas bibliotēkā.
Plānotie pasākumi vecākiem 2018./2019.m.g.
1.semestrī Ventspils 2.pamatskolā.
Kad plānots Pasākums
pasākums.
Septembrī
Klašu vecāku sapulces.
08.10.2018.- Karjeras nedēļa ar vecāku līdzdalību.
12.10.2018.
01.11.2018.
Skolas padomes sēde.
03.11.2018.
“Pūces skolas” nodarbības
01.12.2018.
nākamajiem pirmklasniekiem kopā ar
viņu vecākiem.
07.11.2018.
Vecāku diena.
Skolas psihologu lekcija.
09.10.2018.
Ventspils skolu koru koncerts
“Latvijai 100” Olimpiskajā centrā.
12.11.2018.
Tematiskā nedēļa – Latvijai 100
16.11.2018.
29.11.2018.
Rūķu darbnīca.
17.12.2018.
Ziemassvētku pasākumi.
21.12.2018.
Aicinām jūs sekot skolas aktualitātēm skolas Facebook
lapā – Ventspils 2.pamatskola, ar ēdienkarti un skolas
normatīvajiem dokumentiem varat iepazīties skolas
mājas lapā http://v2psk.lv/, bet stundu sarakstam un ar to
saistītām izmaiņām varat sekot savā e – klases profilā. Ja
ir kādas neskaidrības e – klases lietošanā, lūdzam
griezties pie klases audzinātājas.

Projekti skolā.
Šogad Ventspils 2. pamatskolā norisinās ESF projekts
,,Atbalsts izglītojamo individuālo spēju attīstībai”.
Projekta ietvaros skolā papildus strādā jauni speciālisti.
Speciālā pedagoģe – Elīna Klevinska, pedagoga palīdze
– Anna Majevska, pedagoģe –Vineta Smilga, psiholoģe–
Olga Apse, logopēde –Zane Punkstiņa.
Pedagoģe Vineta Smilga vada praktiskās nodarbības
“Angļu valoda digitāli”. Tās ir grupu nodarbības angļu
valodas un loģiskās domāšanas pilnveidošanai 1.-9. klašu
izglītojamiem ar vispārējiem mācību sasniegumiem.
Pedagoga palīdze Anna Majevska sniedz individualizētu
mācību atbalstu stundu laikā matemātikā, dabas zinībās.
1.-9. klasēs izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.
Konsultācijas latviešu, krievu, angļu valodā 1.-9. klasēs
izglītojamo grupām ar mācīšanās traucējumiem.
Speciālā pedagoģe Elīna Klevinska veic izglītojamo
grupu sagatavošanu sabiedriskai un darba dzīvei mācību
un ārpus klases darba laikā.
Psiholoģe Olga Apse veic izglītojamo ar speciālām
vajadzībām psihologa konsultācijas, izpēte un ieteikumu
izstrādāšana
skolotājiem un vecākiem, klases
audzinātājam.
Logopēde Zane Punkstiņa vada logopēda nodarbības
latviešu valodā valodu prasmju attīstīšanai 1.-3.klases
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un valodas
problēmām.
Erasmus + projekts
Kopā ar partneriem no Itālijas, Grieķijas, Polijas,
Rumānijas un Ungārijas darbosimies dabas aizsardzības
jomā, skolēni papildinās valodu un IT prasmes. Aicinām
aktīvi iesaistīties projektā. Pašlaik pirmie uzdevumi –
projekta logo izveides konkurss un zīmējumu izstāde Rudens manā valstī.
Skolas piens un auglis
Jau vairākus gadus skola piedalās šajā projektā. Šogad
gan pienu, gan augļus skolēni uzturā varēs sākt lietot jau
no 1. oktobra līdz 31. maijam - 3 reizes nedēļā.
Veselīga skola
2017./2018.m.g. Ventspils 2.pamatskola ieguva
“Veselīgas skolas” statusu, līdz ar to šajā mācību gadā
turpinām piedalīties dažādos pasākumos – lekcijās, sporta
aktivitātēs, kas saistīti ar veselīgu dzīves veidu.
Karjeras izglītība skolā.
Karjeras izglītības projektā skolēniem ir iespēja izzināt
profesiju daudzveidību un iesaistīties dažādos
pasākumos, kas saistīti ar karjeru, lai saprastu, par ko
grib kļūt un ko darīt nākotnē.
*Projekts “Latvijas skolas soma”
Šajā mācību gadā skola piedalās projektā “Latvijas skolas
soma”, kurā skolēniem ir iespēja izzināt un iepazīt
Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un
jēgpilnā darbībā - apmeklējot muzejpedagoģiskās
nodarbības, teātra izrādes, koncertus, muzejus utt.

Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu
1. Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.
2. 1.–8. klases izglītojamiem mācību gads beidzas
2019. gada 31. maijā.
3. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada
17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada
14. jūnijā.
4. 9. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem
valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada
31. maijā.
5. Mācību gadu veido divi semestri:
5.1. pirmais semestris ilgst no 2018. gada
3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;
5.2. otrais semestris ilgst:
5.2.1. 1.–8. klases izglītojamiem – no 2019. gada
7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;
5.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2019. gada
7. janvāra līdz 2019. gada 14. jūnijam;
6. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
6.1. rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra
līdz 2018. gada 26. oktobrim;
6.2. ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra
līdz 2019. gada 4. janvārim;
6.3. pavasara brīvdienas 1.–9. klases izglītojamiem –
no 2019. gada 11. marta līdz 2019. gada
15. martam;
6.4. vasaras brīvdienas 1.–8. klases no 2019. gada
3. jūnija līdz 2019. gada 30. augustam.
7. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu
nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases
izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā
semestrī.

Kārtība kā samaksāt par pusdienām 5.-9.klašu
skolēniem.
Informējam, ka par pusdienām ir iespējams samaksāt ar
pārskaitījumu.
SIA "Saltums Kandavā"
Reģ.nr. 49202002956
Konts: LV30UNLA0011000468886
Piezīmēs jānorāda periods, par kuru maksāsiet (ne
mazāk kā par nedēļu, izņemot sestdienas, svētdienas un
svētku dienas). Skolēna vārds un uzvārds, klase, skola,
kurā skolēns mācās. Pēc tam maksājuma izdruka par
samaksāšanu jānogādā skolas kancelejā vai jānosūta uz
skolas e-pastu 2.pamatskola@ventspils.lv līdz katras
pirmdienas rītam. Ja bērns slimo vai kādu citu iemeslu
dēļ nav skolā, vai neēd pusdienas, jāpaziņo klases
audzinātājai vai kancelejā sekretārei.
Maksa par 5 darba dienām 5.-9.klšu skolēniem 5,00
EUR, kā arī skolēns var samaksāt skaidrā naudā ēdnīcā.
Kārtība kā tiek informēta skola par skolēnu
kavējumiem.
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.89, “Kārtība, kādā
izglītības iestādes informē izglītojamo vecākus,
pašvaldības vai valsts iestādes ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”(stājas
spēkā ar 04.02.2011.)

Ventspils 2.pamatskolas skolēnu vecākiem
pienākums par bērnu neierašanos skolā ziņot klases
audzinātājam personiski vai pa telefonu līdz plkst.10:00
Atkārtotas neziņošanas gadījumā skola informēs sociālo
dienestu vai Bērnu tiesību aizsardzības iestādes. Ja
skolēns slimo ilgāk par trim dienām, tad obligāti jābūt
ārsta zīmei. Vecāku zīmes par kavējumiem drīkst būt
tikai par 3 dienām mēnesī.

Skanot kastaņu paukšķiem un lapu čaukstoņai, savu gaitu uzsācis jaunais mācību gads.
Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, skolēnus līdzdarboties skolas muzikālajās norisēs aicina skolas kori. Skolā darbojas
2.-4.klašu koris. Neatlaidīgā un mērķtiecīgā darbā skolas 2.-4.klašu koris pagājušajā mācību gadā pilsētas skolu koru
skatē sniedza atzinīgu sniegumu un tika novērtēts ar I Pakāpes diplomu. Ik gadu mācību gada noslēgumā kora dalībnieki
piedalās pilsētā rīkotajos lielkoncertos, kur bērni muzicē kopā ar kādu Latvijā populāru mākslinieku vai komponistu.
Šajā mācību gadā aktīvi darbu uzsācis pamatskolas 5.-7.klašu koris.
Lai koru darbs skolā būtu produktīvs, mākslinieciski izteiksmīgs, būtiska loma ir vecāku atbalstam un līdzdarbībai.
Vecāku ieinteresētība, atbalsts, uzmundrinājums pirms uznāciena ir būtisks katram bērnam. Nozīmīgs katrā pasākumā
ir arī kolektīva vizuālais tēls. Diemžēl nevaram lepoties ar speciāli šūtiem tērpiem skatuvei, tāpēc būtiski sekot skolas
izstrādātajiem kārtības noteikumiem, kuros norādīts melnbaltais svinību tērps. Skatuves vizuālais tēls būs ļoti aktuāls
jau pavisam drīz, 9.novembrī, kad Ventspils Olimpiskajā centrā pilsētas skolu kori vienosies skanīgā koncertā
“LATVIJAI 100”. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie repertuāra apguves, priekšnesumu veidošanas.
Aicinu ikvienu vecāku iesaistīties koristu emocionālajā atbalstīšanā, sapost bērnus svētkiem! Kopīgā darbā radīsim
svētkus sev, draugiem, ģimenei un mūsu Latvijai!
Mūzikas skolotāja Žanna Eizenbārde

N.
p.k

Skolotājs

Kurā laikā strādās,
nodarbību ilgums, kurā
kabinetā

N.
p.k

Ceturtdien 8.stundā
11.kab.

16.

Ceturtdien 7. stundā
18.kab.

17.

Pirmdien 7. stundā 18. kab.
Ceturtdien 7. stundā
18.kab.
Ceturtdien 8.stundā 7.kab.
Otrdien 8.stundā 7.kab.
9.stundā 7.kab.
Trešdien 8.stundā 7.kab.
9.stundā 7.kab.
Otrdien 7. stundā 14.kab.
8. stundā 14. kab.
Trešdien 7. stundā 14.kab.
Ceturtdien 8. stundā
14.kab.
Otrdien 8. stundā 16.kab.
Trešdien 7. stundā 16.kab.

18.

22.

angļu val

Pirmdien 7.stundā 11. kab.
8. stundā 11.kab.
Otrdien 8. stundā 11.kab.

Langzama Baiba

Ceturtdien 7. stundā 4. kab.

23.

priekšmeti

Apse Olga
1.

krievu val. 6. kl

2.

Bergmane Violeta
krievu val. AB

3.

Bērziņa Zane
AB7.-9.kl.

4.

Cela Anete
angļu val. 6.

5.

Cinciusa Anita
latviešu val. un
literatūra

6.

Eizenbārde Žanna
mūzika

7.

8.

Freiberga Inguna

priekšmeti

19.

10.

20.

11.

12.

21.

14.

soc. zinības.
informātika AB

Otrdien 8. stundā 15.kab.

Opolais Dace

Pirmdien 9. stundā 15. kab.

Birziņa Sintija

Krauze Gunta
AB 1.-3. kl.

Šefele Inga

Grinfogele Ilze

Neviglas Viktorija
Rudzāja Inga

Sula Zigmārs
Lāce Sanita
dabaszinības
3.b klase

25.

Šilberga Anželika
sports.

Znots–Znotiņa Rita
AB 4. – 6.kl.
.

27.

Otrdien 9. stundā 12.kab.
Trešdien 9. stundā 12. kab.
Piektdien 8. stundā 17. kab.
Otrdien 7. stunda 10. kab.
8.stunda 10. kab.
Trešdien 7. stunda 10. kab.
8.stunda 10. kab.
Ceturtdien 8.stunda 10. kab.
Pirmdien 8.stundā 9. kab.
Trešdien 8. stundā 9. kab.
Trešdien 7. stundā 9. kab.
9. stundā 9. kab.
Trešdien 7. stundā 15. kab.
Ceturtdien 8. stundā 17. kab.
Ceturtdien 8. stundā 2. kab.
Otrdien 8. stundā 2. kab.
9. stundā 2. kab.
Trešdien 8. stundā 2. kab.
Piektdien 9. stundā M.K.

Majevska Anna

Pirmdien 8. stundā 8. kab.
Otrdien 6. stundā 8. kab.
7. stundā 8. kab.
Trešdien 9. stundā zālē
Piektdien 8.stunda zālē
Pirmdien 8. stundā
19. kab. Piektdien 7. stundā 19.
kab.
Ceturtdien 1.stundā 17.kab.

krievu val. 7.a kl

Pirmdien 7. stundā 3. kab.
Trešdien 6. stundā 5. kab.

28.

Trešdien 8. stundā 15. kab.

29.

Jaunķierpe Rasma
2.b kl. priekšmeti, viz.
māksla, 4.b

mūzika3.a,5.a, 5.b kl.
9.kl

15.

Meņģe Sandra

mājturība un tehn.

26.

1.b kl. priekšmeti, 1.a
kl. soc. zinības, ētika

Ceturtdien 8.stundā 3. kab.

viz. Māksla
2.a klase

Pirmdien 7. stundā 3. kab.

Rāfelde Ligita

Smilga Vineta

krievu val..

ķīmija

13.

Piektdien 9. stundā M.K.

Matemātika, fizika,
informātika.

Klevinska Elīna

Krūmiņa Anita
Ģeogrāfija, vēsture soc.,
zinības

mājturība un tehn.

matemātika

24.

Bioloģija, 1.a

Maranika Olga

latviešu val. un
literatūra

Ceturtdien 9.stunda
15.kab.
Otrdien 9. stundā 5. kab.
Ceturtdien 7.stunda 5. kab.
Pirmdien 8. stundā 12. kab.
Piektdien 8. stundā 12. kab.

Jankovska Dace

Kurā laikā strādās, nodarbību
ilgums, kurā kabinetā

angļu val. 1.a, 1.b kl

matemātika 3.a kl

9.

Skolotājs

Jēkabsone Linda

Otrdien 7. stundā 3. kab.
8. stundā 3. kab.
Ceturtdien 7. stundā 3. kab.
Otrdien 6. stundā 7.kab.

4.a kl. latviešu val

Otrdien 7. stundā 13.kab.
Trešdien 7. stundā 13.kab.

30.

Punkstiņa Zane
3.a kl. priekšmeti, 2.b,
3.b, 4.a kl. viz. māksla,
4.a, 4.b kl mājturība

Pirmdien 8. stundā 4. kab.
Piektdien 8. stundā 4. kab.

