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Akreditācija noslēgusies
Lūdzu izskaidrojiet, ko sauc par akreditāciju?
Vienkāršākiem vārdiem sakot, akreditācija ir skolas darbības novērtēšana atbilstoši katras valsts izstrādātajai metodikai.
Tomēr pilnais akreditācijas skaidrojums, ko varam atrast vārdnīcā – ir personas vai institūcijas pilnvarošana veikt noteiktu
valsts uzdevumu, īstenot noteiktu darbības programmu. Izglītības sistēmā tiek akreditēta pati iestāde, īstenotās izglītības
programmas un atestēts direktors, novērtējot to atbilstību izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Bet šogad ģimnāzijas
direktores atestācija nebija, jo tas izdarīts jau 2001.gadā. Izglītības programmas akreditācijā izglītības iestādei tiek
piešķirtas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības
ieguvi. Akreditācija tiek atzīta par galveno studiju kvalitātes nodrošinājumu augstskolā.

Kas ir akreditācijas ierosinātāji?
Valstī ir izstrādāta noteikta kārtība, ko paredz Ministru kabineta noteikumi.

Kāpēc mūsu skolā šogad no 23.02. – 25.02. notika akreditācija?
Ministru kabineta likumi paredz, ka skolas akreditācija jāveic ik pēc sešiem gadiem. Tā kā ģimnāzijas pēdējā akreditācija
bija 2003.gadā, tad bija nepieciešams, lai akreditācijas komisijas eksperti novērtētu mūsu skolu. Pirmajā semestrī
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūrā (VIKNVA) iesniedzām dokumentus un aģentūra akreditāciju
noteica februāra mēnesī.

Kas bija akreditācijas komisijas eksperti?
Mūsu skolā mācās vairāk par 200 skolēniem, tāpēc tās darbu vērtēja pieci eksperti. Elga Vērdiņa ( Talsu 2. Vidusskolas
direktore), Uldis Katlaps (Dundagas vidusskolas direktors), Silvija Jakševica (Saldus ģimnāzijas direktore), Svetlana
Valdmane (Rīgas komercģimnāzijas direktora vietniece) un Lienīte Krūzīte (Talsu rajona Padomes Izglītības Pārvaldes
metodiķe).
Vai skolai tas bija maksas pakalpojums?
Jā, tas bija maksas pakalpojums. Maksa ir atkarīga no skolēnu skaita. Mums VIKNVA piestādīja rēķinu par 750 latiem.
Vēl būs jāsedz ceļa izdevumi akreditācijas komisijas ekspertiem.
Ģimnāzija saņēmusi akreditācijas komisijas ekspertu gala ziņojumu ar kuru jūs, vecāki, varat iepazīties. Vērtējumu skala:
4 (ļoti labi) – augstākais vērtējums, 3 (labi).
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Skolas stiprās puses

Rekomendācijas skolas darba uzlabošanai

Daudzpusīgs izglītības programmu piedāvājums.

Veikt stundu vērošanas materiālu analīzi, lai sekmētu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.

Metodiskā centra sekmīgi organizētās metodiskās dienas,
kuru ietvaros nodrošināta pieredzes apmaiņa.

Nodrošināt sistemātisku skolēnu pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas iekļaušanu
mācību procesā.

Pieredzējuši skolotāji, kuri pārvalda daţādas mācību metodes, apguvuši
Veikt drošības uzlabojumus lietusūdeņu, apledojuma un sniega nogruvumu mazināšanai
informācijas tehnoloģijas un var nodrošināt mentoringu.
virs ieejas uzbrauktuves pandusa.
Plaša iespēja izmantot informācijas tehnoloģijas mācību procesā.
Turpināt ēkas siltināšanas darbu un apkures sistēmas renovāciju, lai samazinātu apkures
izdevumus.
Valodu un matemātikas stundu pasniegšana atbilstoši skolēnu zināšanu
līmeņiem 7.-9. klasēs.
„E-klase‖, ar kuras palīdzību nodrošināta vērtēšanas savlaicīguma un
vērtēšanas kārtības ievērošanas pārraudzība.
Materiāli tehniskais un skolas telpu nodrošinājums.
Profesionāls pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls.
Skolas padomes darbība.
Sadarbība ar pašvaldību un tās institūcijām.

Līdz maija beigām jāsaņem izglītības iestādes akreditācijas lapa, kurā tiks norādīts šīs akreditācijas beigutermiņš.
Ar direktori sarunājās 12.c klases skolniece Liene Kalniņa
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Mācību olimpiāžu rezultāti 2008./2009. m. g. 1.semestrī un 2.semestra sākumā rajonā
Kā jau katru gadu, arī šogad V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notika skolas mācību olimpiādes. Labākie
tika izvirzīti uz rajona olimpiādēm, kurās godalgotas vietas un atzinības rakstus ieguva daudzi no mūsu
skolēniem.
Kristapam Birziņam no 12.b klases izdevās izcīnīt 1. vietu angļu valodas olimpiādē – skolotāja I.
Bloka. Piedaloties bioloģijas olimpiādē, 1. vietu izcīnīja Ilze Meņģe (11.b) un 2. vietu ieguva Jānis
Mednis (11.b), kā arī atzinību izcīnīja Agnese Millere (12.b) – skolotāja S. Kūle. Elisa Šefanovska no 12.a klases ieguva
atzinības rakstu biznesa ekonomisko pamatu olimpiādē – skolotāja D. Grīna. Mūsējie parādīja labus panākumus arī
fizikas olimpiādē, kurā 2. vietu izcīnīja Klāvs Pirtnieks (12.b) un 3. vietu ieguva Kristaps Viļumsons (12.b), savukārt
atzinību ieguva Jānis Mednis (11.b) un Jānis Kļaviņš (12.b) skolotājs V. Augsne. Una Kaltniece (11.b) ieguva 1. vietu
vācu valodas olimpiādē – skolotāja A. Smilga, savukārt Līga Zvejniece (12.b) ieguva atzinības rakstu kultūras vēstures
olimpiādē – skolotāja I. Pūce. Atzinības rakstu izcīnīja arī Matīss Lūciņš un Agnese Millere (12.b), piedaloties ķīmijas
olimpiādē – skolotāja I. Iesalniece. Jānis Kļaviņš ieguva 1. vietu vēstures olimpiādē – skolotāja G. Upesdegle. Nesen
notikušajā matemātikas olimpiādē 2. vietu izcīnīja gan Zane Grīnberga (10.b), gan Kristaps Birziņš (12.b), bet
atzinības rakstu ieguva Linda Kande (10.b) un Jānis Mednis (11.b) – skolotāja M. Megne. Piedaloties matemātikas
olimpiādē, 3. vietu ieguva Beāte Sidra (8.a), bet atzinību izcīnīja Sāra Jaunzeme (8.b) – skolotāja I. Freimane. Novēlam
arī turpmāk ģimnāzistiem augstus panākumus mācību olimpiādēs!
Mācību olimpiāţu rezultātus apkopoja 10.b klases
skolnieces Linda Kande un Anita Rībena

Sporta pasākumi
Šajā pusgadā ir notikuši daţi ievērojami sporta pasākumi, kuros piedalījušies VPKĢ audzēkņi.
Viens no tiem notika 10. februārī. Tās bija rajona sacensības galda tenisā, bet par cik mūsu skolā bija
projekta nedēļa, no ģimnāzijas šoreiz piedalījās tikai divi skolēni - Edgars Skore no 8.a klases izcīnīja 1. vietu savā
vecuma grupā un Kristaps Bukovskis no 11.c, kurš izcīnīja 2. vietu savā vecuma grupā. Drīz pēc tam, 24. februārī notika
skolu sacensības vieglatlētikā telpās, kur ar ļoti labiem startiem sevi parādīja 10. - 12. klašu grupa (Rasma Ķīvīte, Krista
Hartmane, Aiva Baumane, Jānis Klāsons, Elvijs Ješkevics, Mārtiņš Ruņenieks, Dāvis Freimanis, Uģis Strautiņš, Dāvis
Justs, Toms Girvaitis, Mārtiņš Millers) un 8. - 9. klašu grupas skolēni (Zane Grīnberga, Vasīlijs Kortaks, Rolands
Bruţāns, Krista Štrausa, Anna Abersone, Elīna Krūmiņa, Aivars Šmīdenbergs, Eduards Mitenieks, Aiga Čače un Līga
Mūrniece), izcīnot 1.vietu kopvērtējumā. Sliktāk veicās 7. klašu komandai (Jānis Baumanis, Georgs Zoidze, Emīls
Junkers, Emīls Ausmanis, Elīna Mūrniece, Laura Zaķe, Marta Felšaua), kura izcīnīja 7. vietu kopvērtējumā.
Savukārt, līdz šim marta mēnesī ir notikuši 3 pasākumi: 10. martā norisinājās sacensības starp skolām volejbolā, kur
piedalījās 8. - 9. klašu zēnu un meiteņu komandas (Baiba Kazakova, Eva Jakubenoka, Klinta Kļaviņa, Zane Kapitanova,
Anna Abersone, Linda Grundmane, Gerda Pavloviča, Laura Fogele, bet zēniem Raivis Vokonovskis, Vasīlijs Kortaks,
Roberts Pinkulis, Raimonds Šabāns, Kristaps Terps, Rolands Bruţāns, Mārcis Kārkliņš). Abas mūsu skolas komandas
ierindojās trešajā vietā. Pēc pāris dienām - 14. martā Rīgā notika ,,Lāses kauss‖ volejbolā, kas ir vienas no populārākām
skolu sacensībām Latvijā. Šīs sacensības notika jau astoto gadu un tajās piedalījās vairāk kā 1200 dalībnieku. Šajās
sacensībās mūsu skolu pārstāvēja 10. - 12. klašu meiteņu komanda (Zane Svēte, Kitija Megne, Arita Kraule, Rūta Pucena,
Baiba Kazakova, Katrīna Biezbārde) un 29 komandu vērtējumā izcīnīja 7. - 8. vietu.
Pēdējais, ne mazāk svarīgākais, sporta notikums Aerobikas konkurss, kurš mūsu skolā notika 18.martā. Godalgotās
vietas dalīja: 7.- 9. klašu grupā uzvarēja 9.b klase, 2. vieta - 7.ab klasei, bet 3. vieta - 8.b. klasei. Savukārt 10. - 12. klašu
grupā uzvarēja 12.a klase, 2. vietā - 12.b klase, bet 3. vietā - 11.c. Pārējās klases tika pie atzinības rakstiem.
Rezultātus apkopoja 11.a klases
skolnieces Liene Kumačeva un Egija Lāne

Pasākumi, kuri notikuši skolā līdz 1.aprīlim
21. janvāris- Barikāţu atcerei veltīti pasākumi
29. janvāris– Kuldīgas raj. skolēnu pašpārvaldes
locekļu seminārs ―Par drošu internetu.‖ Lektori: 10. b
klases skolnieki A.Dilāns un T. Grasmanis - Laše
30. janvāris - popiela
6.februāris - Ţetonu vakars 12. klasēm, kurās
mācās 59 skolēni.
9.—11. februārim - Izmēģinājuma eksāmeni
12. klasēm latviešu valodā un matemātikā
11. februāri- Valentīna dienai veltīti pasākumi
24.- 26. februārim– Skolas akreditācija
10. marts - Vecāku vakars
11. marts - Liepājas teātra izrāde ―Nezāle‖
18. marts – Aerobika
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20. marts- Kuldīgas raj. ZPD konference
23.marts– Radošo darbu izstāde ―Viena diena
skolas dzīvē‖

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas padomē risinātie jautājumi
Otrā mācību pusgada laikā ir notikušas četras sēdes – 6.janvārī, 10. un 24.februārī, kā arī 10.martā, kur tika izskatīti
daţādi jautājumi par skolas dzīvi.
6.janvāra sēde:
1.
Vecāki tiek iepazīstināti ar VPKĢ attīstības plānu un pārskatu par iepriekšējo gadu akreditācijas
programmas paveiktajiem darbiem.
2.
Tika pieņemts lēmums, ka 14.janvārī 9.a klasei tiks organizēta vecāku sapulce kopā ar skolotājiem.
3.
Projektu nedēļas organizēšana VPKĢ no 9. – 11. februārim.
4.
Tika apspriests jautājums par štatu samazināšanu tehniskajiem darbiniekiem un darba apjoma samazināšana
sargiem saistībā ar finansiālo krīzi, kas paredzēja darba samaksas samazinājumu par 15%.
5.
Izmēģinājuma eksāmenu plānošana 9. un 12.klasēm projekta nedēļas laikā.
6.
Tika izvērtēts pašvērtējuma ziņojums sakarā ar gaidāmo skolas akreditāciju.
10.februāra sēde:
1.
Direktore iepazīstina ar akreditācijas norisi un komisijas sastāvu, kas vērtēs skolu.
2.
Vecāku padomes iepazīstināšana ar izglītības programmu skolēniem ar īpašām vajadzībām.
3.
Finansiālo jautājumu izskatīšana.
4.
Tika apspriesta projektu nedēļas norise VPKĢ.
5.
Sakarā ar radušos finansiālo situāciju Kuldīgas rajonā vecāki izskatīja vairākus priekšlikumus, lai skolēniem
neradītu grūtības mācību programmu apguvē, samazināt slodzi speciālajam pedagogam saistībā ar koriģējošo
vingrošanu vispārizglītojošajās klasēs, datortīklu sistēmas metodiķiem, kā arī samazināt fakultatīvo stundu skaitu.
6.
Tika organizēts 11. un 12. klašu skolēniem ekskursiju uz „Skola 2009‖.
24.februāra sēde:
1.
Komisijas ekspertu saruna ar ģimnāzijas padomi par tās darbību un lomu ģimnāzijas dzīvē.
10.marta sēde:
1.
Padomes locekļi iepazīstina ar akreditācijas komisijas gala ziņojumu.
2.
Pieņemts lēmums par labāko rajona un valsts sportistu, skolas aktīvistu un mācību olimpiāţu dalībnieku
uzvarētāju, viņu vecāku un skolotāju godināšanas pasākumu rīkošanu, kas notiks jau otro gadu VPKĢ. Uz šo
pasākumu ielūdz ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs Igo Midrijānis un ģimnāzijas direktore Jana Jansone.
3.
Vecāki ierosina pilsētas domei organizēt pasākumu 28.maijā (vienu dienu pirms mācību gada beigām), kurā
piedalītos visu pilsētas skolas skolēni.
4.
Apspriests jautājums par kandidatūrām Personības balvai 2009. Šo balvu skola pasniedz 1.septembrī
cilvēkam ar kuru lepojas, kurš popularizējis skolas vārdu Latvijā, Eiropā, pasaulē. Šo atzinības balvu 2004. gadā
saņēma Herberts Knets, 2005.g. – Silva Bendrāte, 2006.g. – Irma Vasmuse, 2007.g. – Jānis Miņins un 2008.gadā –
Dana Reizniece.
Ziņas apkopoja 12.c kl. skolniece Antra Dāldere

Auksti vēji norimuši,
Mākulīši izgaisuši.
Veras plaša debestiņa,
Atnāk gaiša Lieldieniņa!
Ģimnāzijas padome, skolēni un skolotāji sveic vecākus gaidāmajās Lieldienās!

Avīzes dizainu veidoja 12.c klases skolniece Elīna Orna.

Avīzi var izlasīt internetā: www.vpg.kuldiga.lv
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