2009. gada novembris

Nr.12
Sveicināti, jūsmājās!

Sen jau pagājusi vasara, 1.septembris, pirmās skolēnu brīvdienas. Esam veiksmīgi pārdzīvojuši
Kuldīgas novada skolu reformas un arī ar tām saistītās pārmaiņas mūsu skolā.
1.septembrī uzsākām mācības 342 skolēnu un 39 skolotāju sastāvā. Mūsu skolas telpās tagad ir
izvietotas 2 skolas – gan mūsējā, gan Kuldīgas Alternatīvā sākumskola. Pēc ilga pārtraukuma mūsu
skolas telpās skan arī mazu skolēnu priecīgās balsis. Dzīvojam līdzās, spējam sadarboties, uzklausām un
respektējam viens otru. Plānojot savu darbu, rēķināmies ar otru skolu. Šogad priecājamies par mūsu
skolas 10.klašu kuplo un mērķtiecīgo skolēnu attieksmi, par viņiem veltītajiem pasākumiem – Svētbrīdi
Sv.Katrīnas baznīcā, Fukšu pasākumu. Esam gandarīti par vidusskolēnu organizēto Skolotāju dienas
pasākumu skolotājiem. No sirds priecājāmies! Paldies!
Arī mums ir klase, kura savu ikdienu pavada citas skolas telpās, tā ir 9.c klase, kas mācās
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē. Mācības viņiem nodrošina gan viņu iepriekšējie
skolotāji, gan arī ģimnāzijas mācību spēki. Katru nedēļu 5 ģimnāzijas skolotāji mēro ceļu uz Paduri.
Esam gandarīti par mūsu skolas šī gada absolventiem, kas studijas turpina gan mūsu valsts
augstskolās, gan ārzemju mācību iestādēs.
Prieks par vecāku doto iespēju gandrīz katram ģimnāzistam kopā ar klasi doties tālākā vai tuvākā
rudens mācību ekskursijā! Esam pabijuši gan Zviedrijā, gan Liepājā, gan Rīgā, gan Ventspilī.
Novembra mēnesis ir valsts svētku mēnesis. Tradicionāli tos atzīmējam ar Lāpu gājienu uz Annas
kapiem Lāčplēša dienā, Lāčplēša un Spīdolas titula īpašnieka noskaidrošanu mūsu ģimnāzistu vidū,
Latvijas dzimšanas dienas pasākumu – to gatavo ikviens, jo katra klase piedalās koncertā „Dziesma
dzimtajā valodā”. Dzied visi kopā ar savām klasēm. Skaists pasākums!
Atkal ir pagājuši divi gadi, un ir ievēlēta jaunā ģimnāzijas vecāku padome, kas uz pirmo sēdi
sanāks novembra beigās. Tad tiks ievēlēts arī jaunais padomes priekšsēdētājs(-a), kas to vadīs turpmākos
divus gadus.
Šajā mācību gadā mūsu skola atzīmēs 90.gadu jubileju. Kopā ar ģimnāzistiem to svinēsim
15.februārī, kad skolā būs projektu dienas, bet ar absolventiem 15.maijā – skolas salidojumā.
Tagad gaidām kluso Adventes laiku un gaišos Ziemassvētkus, jaukās ziemas brīvdienas!
Lai mums visiem kopā izdodas!
Patīkamus mirkļus vēlot, Jūsu direktore Jana Jansone
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Skolas medmāsas darba laiks
Tālrunis: 63350003
Pirmdien – ceturtdien 8.00 – 16.00
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Skolas bibliotēkas darba laiks
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Avīzes dizainu veidoja 11.b klases skolniece Anita Rībena
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas padomē risinātie jautājumi
Skolā darbību atsākusi ģimnāzijas padome, kurā ietilpst pašvaldības, vecāku, skolotāju un skolēnu
pārstāvji. Padomes skaitliskais sastāvs – 21 cilvēks. Sēdes tiek rīkotas vienu reizi mēnesī. Pirmā sēde
šogad notikusi jau 25.augustā. Tajā skatīti daudzi svarīgi jautājumi.
25.augusta sēde.
1. Skolas direktore Jana Jansone iepazīstina padomes locekļus ar izmaiņām mācību darbā, jo
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola ir pārvietota uz ģimnāzijas telpām. Skolas strādās paralēli. Mazā
zāle tiks izmantota Alternatīvās skolas audzēkņiem sporta stundās. 1.klase, piecgadīgie un
sešgadīgie audzēkņi uzturēsies autoapmācības telpās.
2. J.Jansone informē par jaunā finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” būtību. Naudas summa,
kas piešķirta viena skolēna izglītošanai ģimnāzijā šogad ir 165 lati, bet lauku skolās 182 lati
(summa paredzēta 4 mēnešiem).
3. Sēdē tiek apstiprināti maksas pakalpojumi ģimnāzijā 2009/2010 m.g.
4. Direktore sola, ka skolas tradīcijas finansiālo iespēju robežās tiks saglabātas.
5. No skolas augusta beigās aizgājuši 8 pedagogi – I.Bukovska, A.Smilga, A.Lancmane, I.Vēra ,
I.Pūce, I.Gertnere, D.Zvejniece un G.Veisa.
6. Ģimnāzijā šobrīd nav psihologa, bet uz 2010.gadu iesniegts projekts, lai abām skolām būtu
psihologs un sociālais pedagogs (jau šobrīd projekts noraidīts).
7. Skolā skolotāju kolektīvs ir nokomplektēts, izņemot mūzikas skolotāju. (Šobrīd par mūzikas
skolotāju strādā A.Sāmiete.)
8. Direktore ziņo, ka abās skolās būs kopējs saimnieciskais personāls – viens saimniecības daļas
vadītājs, medmāsa, garderobists, kas atbildēs par abām garderobēm.
9. Pusdienas par porciju kopgaldā šogad maksās 0.90 Ls.
10. J.Jansone informē, ka no skolas skolnieks starpbrīdī drīkst iziet ar vecāku atļauju.
11. 1.septembrī ikgadējās ”Personības balvas” kandidatūrai tiek izvirzīts Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns, kurš ir šīs skolas absolvents. Visi locekļi vienbalsīgi to
atbalsta.
Nākamās sēdes plānotas 24.novembrī un 8.decembrī.
Tiks apskatīti šādi jautājumi:
notiks ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja, vietnieku un sekretāra vēlēšanas;
padomes locekļi tiks iepazīstināti ar ģimnāzijas padomes reglamentu;
tiks saskaņoti iekšējās kārtības noteikumi;
tiks akceptēts arī ģimnāzijas 2. pusgada darba plāns u.c. jautājumi.
Ziņas apkopoja 11.c klases skolniece Linda Zikmane
Mīļie vecāki!
Lai silts un jauks Adventes laiks!
Novēlam gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
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VPKĢ skolēnu saņemtie sertifikāti centralizētajos eksāmenos 2008./09.m.g.
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Tāpat kā iepriekšējos mācību gados, arī
2008./2009.m.g. beidzot 12.klasi, skolēni
centralizētos eksāmenus (CE) svešvalodās
vācu, krievu valodā), dabaszinātnēs
ķīmijā un bioloģijā),vēsturē un latviešu
literatūrā. Salīdzinot CE rezultātus pēdējo
laikā, var secināt, ka būtisku izmaiņu
sertifikātu ziņā nav. Pagājušajā mācību
līdzās latviešu valodai un literatūrai,
svešvalodai (pēc izvēles), valstī tika
vēl viens papildus obligātais centralizētais
- matemātika.
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Informāciju apkopoja 11.b klases skolniece Linda

Kande

Avīzi var izlasīt internetā http://www.vpg.kuldiga.lv
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Absolventu tālākizglītība.
Lielākā daļa 9. klašu absolventu turpina mācības V. Plūdoņa Kuldīgas
ģimnāzijā. Visbiežāk skolēni izvēlas vispārizglītojošā virziena programmu. Daļa
skolēnu izvēlējās turpināt iegūt izglītību citās mācību iestādēs: Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma profesionālajā vidusskolā; Liepājas Jūrniecības koledžā; Rīgas Dizaina un
mākslas vidusskolā; Liepājas mākslas vidusskolā u.c.
Daudzi 12.klašu absolventi izvēlējušies studijas reģionālajās augstskolās –
Ventspils augstskolā un Liepājas universitātē. Liela dala no viņiem mācās par budžeta
līdzekļiem. Absolventi izvēlas studēt dažādas specialitātēs: medicīna, uzņēmuma vadība, loģistika, tiesību
zinātnes, mašīnbūve, interjera dizains, vides un ūdens saimniecība, datorzinības, pedagoģija u.c.
Ir arī absolventi, kuri uzsākuši mācības neklātienē un paralēli strādā vai apmeklē Nodarbinātības
Valsts Aģentūras (NVA) Kuldīgas filiāles kursus. Tas ir izdevīgi ,jo studenti saņem arī stipendiju.
Šogad viena absolvente uzsāka mācības Kembridžas universitātē. Iepriekšējo gadu absolventi,
kuri mācās 2. un 3. kursā, izmanto iespēju studēt ārzemēs ERASMUS apmaiņas programmā (Nīderlandē,
Kiprā, Slovākijā, Dānijā). Šī programma ir lieliska iespēja studēt ārzemēs, jo studijas ir par brīvu un
studenti saņem stipendijas, studija dod plašas iespējas turpmākajā karjerā.
Materiālu apkopoja 11.b klases skolniece Anita Rībena

Cik maz vajadzīgs, lai justos gandarīti!
Š.g. 2. oktobrī V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā notika skolotāju diena. Cik
zināms – ne skolotājiem, ne skolēniem tā nav parasta diena. Šogad skolotāji
nebrauca ekskursijā, bet pavadīja dienu kopā ar mums.
Skolā darbojas arī skolēnu pašpārvalde un tās uzdevums bija saplānot
skolotāju dienu pēc iespējas neaizmirstamāku. 11. un 12. klases audzēkņi
mācīja 7. – 9. klases skolēnus, bet 10. klasēm bija zinātniski pētnieciskā darba
informācijas meklēšanas diena, tāpēc šo klašu skolēni uz skolu nenāca. Bet
bija arī patīkams izņēmums – 10.a klases skolēni sagatavoja interesantu pasākumu „Koru kari”, kurā bija
jāpiedalās skolotājiem. Pasākums izdevās ļoti atraktīvs. No skolotāju kuplā skaita tika izveidoti trīs
dziedoši kori. Šovu vadīja 10.a klases skolnieces Eva Rossinska, Renāte Tisjaka un Sabīne Kurnava,
kuras attēloja mums jau labi pazīstamās slavenības Maiju Rozīti, Lauri Reiniku un Valteru Krauzi. Un ja
ir šovs, ir vajadzīga arī žūrija, kas visu novērtē, šoreiz vērtētāju lomā iejutās: 10.a klases skolnieki Andra
Kļesareva, Ornets Freimanis un 11.b klases skolnieks Toms Grasmanis – Laše.
Uzzinājām to, ka mūsu skolotāji ir ļoti enerģiski un ar radošām idejām bagāti, jo malā nesēdēja neviens.
Pēc šova skolotājus apsveica skolēnu pašpārvalde un skolēni. 11.c. klases meitenes pat bija uzcepušas
skolotājiem saldu pārsteigumu.
Pēc skolēnu sveikšanas skolotājus pie sevis uz pieņemšanu aicināja direktore. Vēlāk skolotāji devās
svinēt skolotāju dienu pie Alternatīvās skolas kolēģiem.
Lai gan diena bija pasākumiem bagāta, visi jutās gandarīti un priecīgi.
Materiālu apkopoja 10.a klases skolniece Renāte Tisjaka
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Mūzikas skolotāja Anita Sāmiete
Lūdzu iepazīstiniet avīzes lasītājus ar sevi.
Esmu
mūzikas skolotāja. Ģimnāzijā strādāju pirmo gadu, paralēli darbam Padures skolā. Šī
skola ir arī mana pirmā mācību iestāde - toreiz V.Plūdoņa Kuldīgas 1.vidusskola, ko
beidzu 1993.gadā. Gribēju kļūt par orķestra mūziķi, tāpēc iestājos Ventspils mūzikas
koledžā vijoles specialitātē. Tā kā profesionāls orķestris Ventspilī neizveidojās, biju
spiesta izvēlēties sev citu profesiju un kļuvu par skolotāju.
Kā esat iejutusies ģimnāzijas kolektīvā? Kā vērtējat attiecības ar kolēģiem un
skolēniem?
Ar darbu ģimnāzijā esmu apmierināta, kaut arī piedāvājums nāca negaidīti un atbilde bija spontāna.
Kolektīvs, manuprāt, ir jauks un pretimnākošs. Ne no viena kolēģa neesmu saņēmusi atteikumu pēc
padoma. Kādas veidosies attiecības ar skolēniem rādīs laiks.
Vai skolā būs koris vai ansamblis?
Skolā šobrīd sanāk kopā 12 dziedātgriboši jaunieši, tāpēc varu teikt, ka ansamblis ir.
Kā notiek gatavošanās 17.novembrī paredzētajam dziesmu konkursam?
Diemžēl
mēģinājuma laiki ir ierobežoti, jo skolā esmu tikai 2 dienas nedēļā un strādāju 7 mācību stundas katru
dienu. Šī iemesla dēļ gatavošanās 17.novembra dziesmu konkursam no manas puses nav tik veiksmīga kā
gribētos. Tāpēc šogad klases vairāk gatavojas patstāvīgi - bērni paši meklē dziesmas, ierakstus, organizē
mēģinājumus. Malači! Cik varu, tik palīdzu, kaut labi apzinos, ja būtu vairāk laika, varētu palīdzēt vairāk.
Ko Jūs novēlētu mums visiem Latvijas valsts svētkos?
Nekad
nepalikt vienaldzīgiem, paceļot Latvijas valsts karogu, dziedot Latvijas valsts himnu.
Skolotāju intervēja12.a klases skolniece Egija Lāne

Jaunais skolas prezidents
13.oktobrī notika kārtējās pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas. Kandidāti paši varēja sevi
izvirzīt šim amatam. Pieteicās četri kandidāti. Vēlēšanām bija vairākas kārtas un
rezultātā visvairāk balsu ieguva Toms Grasmanis - Laše. Iepazīsimies ar viņu tuvāk.
Lūdzu iepazīstini ar sevi.
Esmu no 11.b klases, ģimnāzijā mācos no 7. klases. Mācībās savus sasniegumus
vērtēju kā vidējus. Mīļākais mācību priekšmets ir sports, tas man arī padodas. Brīvajā
laikā eju uz svaru zāli. Mani hobiji ir veikbords, snovbords un basketbols.
Kādi ir skolēnu pašpārvaldes prezidenta galvenie pienākumi?
Mani pienākumi ir uzņemties pasākumu organizēšanu, pārstāvēt skolu semināros,
jāpiedalās arī vecāku padomes sēdēs.
Kā jūties skolas prezidenta statusā? Kā jauno ziņu uzņēma Tavā ģimenē?
Jūtos ļoti labi un mana ģimene to uztvēra ar veselīgu humoru, jo es, manuprāt, neesmu tas izcilākais
skolas prezidenta paraugs, ja mani vērtē, tuvāk neiepazīstot.
Ko konkrēti Tu
jau esi izdarījis kā skolas pašpārvaldes prezidents?
Rīkoju datorspēļu Counter-Strike turnīru un tagad top nākošais projekts.
Kā atzīmēsi Latvijas 91.dzimšanas dienu?
Latvijas
dzimšanas dienu atzīmēšu “baigā” ballē, jo tēvam ir apaļa jubileja. Bet, ja būšu Kuldīgā, tad iešu palīdzēt
aizdegt svecītes “Gaismas ceļā”.
Tomu intervēja12.a klases skolniece Egija Lāne
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Sporta skolotāja Inese Astaševska
Lūdzu iepazīstiniet avīzes lasītājus ar sevi.
Esmu pati beigusi šo skolu pāris gadus atpakaļ. Esmu beigusi Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmiju un tagad turpinu mācības Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijā par deju un ritmikas skolotāju. Jau 9 gadus mācu bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem dejot. Mācu mūsdienu deju un vēderdejas. Vadu arī
aerobikas un pilates nodarbības. Šī ir mana otrā darba vieta kā sporta skolotājai, jo
līdz šim par sporta skolotāju strādāju Rendas pamatskolā. Pati sevi raksturotu kā
atvērtu un komunikablu cilvēku ar spēju labi iejusties dažādās dzīves situācijās.
Kā esat iejutusies ģimnāzijas kolektīvā? Kā veidojas attiecības ar kolēģiem?
Skolas kolektīvā un atmosfērā esmu iejutusies labi, jo, tā kā šajā skolā esmu mācījusies, tad pie kārtības,
kāda te valda, jau biju pieradusi. Arī vairāki tagadējie kolēģi kādreiz ir bijuši mani skolotāji, tāpēc arī
viņus jau pazinu. Atceros, ka pati, kā jebkurš normāls skolēns, gan kavēju stundas, gan saņēmu ne tik
labas atzīmes kā gribētos. Lai arī dzīvoju ļoti tuvu skolai, reti kuru rītu ierados laicīgi uz pirmo stundu.
Arī līdz dienas beigām skolā bija diezgan grūti nosēdēt. Man padevās matemātika, pat rajona olimpiādēs
esmu izcīnījusi augstas vietas. Ķīmijas un fizikas skolotājām man jāpasakās par pacietību.
Kā veidojas attiecības ar skolēniem?
Man ir paveicies ar audzināmo klasi, mana 12.a ir tiešām kolosāli jaunieši. Manuprāt, mēs ļoti labi
saprotamies, jo cenšos ar viņiem runāt un darboties kā ar līdzīgiem, patiesībā tā arī ir - mums ir tikai dažu
gadu vecuma starpība. Es ceru, ka arī viņi ir apmierināti ar mani kā ar audzinātāju. Starp citu - šī ir mana
pirmā audzināmā klase.
Kas Jūs pārsteidza vai iepriecināja ģimnāzijā?
Man ļoti patīk, kā šajā skolā strādā pašpārvalde. Skolēni tiešām aktīvi darbojas.
Ko Jūs novēlētu mums visiem Latvijas valsts svētkos?
Gribas visiem šajā laikā novēlēt, lai katrā lietā cenšamies saskatīt ko pozitīvu.
Skolotāju intervēja 11.c klases skolniece Linda Zikmane

Konkursa „Dziesma dzimtajā valodā” uzvarētāji.
Š.g. 17.novembrī skolā notika konkurss „Dziesma dzimtajā valodā”, kas bija veltīts Latvijas valsts
91.dzimšanas dienai. Iepazīstinām ar uzvarētājiem.
Pamatskolas klašu grupā
1.vieta 8.b „Peldētājs”
2.vieta 8.a „Dzelzsgriezējs”
3.vieta 7.a „Tik un tā”
3.vieta 7.b „Zem diviem karogiem”
Vidusskolas klašu grupā
1.vieta 12.a „Sena kalpu dziesma”
2.vieta 11.a R. Pauls „”Popūrijs”
3.vieta 12.b „Laika dziesma”
3.vieta 10.c „Latvijai”
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Sociālo zinību skolotāja Lilita Mačtama
Lūdzu iepazīstiniet avīzes lasītājus ar sevi.
Šobrīd
strādāju Kuldīgas rajona pašvaldībā par izglītības speciālisti, pirms tam strādāju Kuldīgas
Alternatīvajā sākumskolā par skolotāju.
Kā esat iejutusies ģimnāzijas kolektīvā? Kā veidojas attiecības ar kolēģiem?
No darbā sākšanas V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā ir pagājuši trīs mēneši. Ierodos uz
stundām otrdienās un trešdienās. Lielāko daļu skolotāju, kas strādā šajā skolā jau pazinu,
pirms pati sāku strādā ģimnāzijā. Domāju, ka attiecības ar kolēģiem ir ļoti labas.
Vai skolēni izturas ar sapratni un mācās apzinīgi?
Attiecībā ar skolēniem un viņu sapratni vēl runāt pāragri, jo gan viņiem, gan man ir
jāpierod pie jaunās situācijas un apstākļiem.
Kas jums savā darbā patīk visvairāk?
Man ir prieks par katru mācību stundu, kurā izdodas izjust saskaņu ar skolēniem.
Ko jūs novēlētu mums visiemLatvijas valsts 91.dzimšanas dienā?
Saviem līdzcilvēkiem novēlu mīlestību un mieru, saprotošus cilvēkus apkārt!
Skolotāju intervēja12.a klases skolniece Liene Kumačeva

Apstiprināti grozījumi par mācību sasniegumu vērtēšanu un valsts pārbaudījumiem
Ministru kabinets ir izskatījis Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"" un Ministru kabineta
noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos
Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās
izglītības mācību priekšmetu standartiem"".
Beidzot 9.klasi tiek samazināts valsts pārbaudījumu skaits. Skolēniem vairs nebūs jākārto
ieskaite sportā, dabaszinībās un svešvalodā, bet jākārto 4 eksāmeni: svešvalodā, matemātikā, latviešu
valodā un Latvijas un pasaules vēsturē.
Beidzot 12.klasi skolēni kārto 3 valsts pārbaudījumus: svešvalodā, matemātikā, latviešu valodā, bet
ceturtais eksāmens ir jākārto pašu izvēlētā mācību priekšmetā.
Jābūt arī nokārtotai ieskaitei informātikā.

Jaunumi e-klasē!
Uzvedības ieraksti atkal pieejami dienasgrāmatā
Dienasgrāmatās atjaunoti uzvedības žurnāla ieraksti. Tikai tam bērnam, kurš nopelnījis uzvedības
ierakstu, tas tiek pārkopēts uz dienasgrāmatu. Uzvedības ieraksti tiek attēloti kā piezīmes- dienasgrāmatas
apakšā.

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

Vītolu un Kociņa stipendijas ģimnāzijas absolventiem
Georga Kociņa fonds izveidots 1996. gadā. Juris Georgs Kociņš
bija 1944. gada Kuldīgas ģimnāzijas absolvents. Studējis Melburnā,
Austrālijā, apguvis bioķīmiķa specialitāti. Miris 1995. gadā. Savā
testamentā novēlējis sava mantojuma procentus jauniešu izglītības
veicināšanai. Un tā jau 14 gadu mūsu skola saņem šo naudu. Daļa
no tās tiek piešķirta mūsu skolas absolventu stipendijām (studentiem
augstskolu 1. un 2. kursā), daļa tiek izmantota skolas materiālās
bāzes pilnveidošanai. Skolā par šo naudu iekārtots informācijas
centrs, meiteņu mājturības kabinets, krievu valodas kabinets u.c.
Katru gadu tiek piešķirtas 12- 16 stipendijas, galvenokārt 1. kursa studentiem, bet ir arī īpaši gadījumi,
kad stipendija tiek piešķirta 2. un 3. kursa studentiem, kuri palikuši bez vecāku apgādības. No šī gada
stipendija ir 70 EUR mēnesī. Stipendiātu uzdevums ir labi mācīties un sekmīgi kārtot eksāmenus. Šajos
gados piešķirtas apmēram 140 stipendijas. No 1999. gada stipendijas piešķir tikai mūsu skolas
absolventiem. Fonda darbību vada padome 4 cilvēku sastāvā: fonda pilnvarotā persona – J.G.Kociņa
klases biedrene Rasma Sproģe, fonda komitejas priekšsēdētāja – skolas direktore Jana Jansone un divi
padomes locekļi.
Vītolu fonda dibinātāji ir Vilis un Marta Vītoli. Mērķis – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem,
maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst
fonda izstrādātajiem kritērijiem:
labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7 vai augstāk);
maznodrošināts;
bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē;
panākumi mācību olimpiādēs.
Viena gada stipendija ir 1000 - 2000 Ls , kas tiek maksāta no septembra līdz jūnijam.
Vītolu fonda stipendiju saņem trīs 2008./2009.m.g. absolventi – Agnese Millere, Jānis Kļaviņš un Klāvs
Pirtnieks.
Informāciju apkopoja 11.b klases skolniece Linda Kande

2009.gada 5.oktobrī skolas ēkai palika 45 gadi.
2010.gada 15.maijā skola svinēs 90 gadu jubileju.
Mīļi aicinām visus uz salidojumu!
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