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Vecāku padomes sēdē

Sasniegumi

Direktors iepazīstināja ar 10.klašu uzņemšanas
noteikumu projektu. Tāpat kā iepriekšējā gadā plānots, ka
visās trijās programmās iestāšanās vidējā atzīme ir vismaz
„6”, datoru- matemātikas programmā matemātikas gada
vai eksāmena vērtējumam jābūt vismaz „7”, dabaszinību
programmā (ar padziļinājumu bioloģijā) – gada vērtējumam
bioloģijā un ķīmijā jābūt vismaz „6”, humanitārajā
programmā- vismaz „6” latviešu valodā. Vecāki atbalstīja
rosinātās izmaiņas mācību darba noteikumos, ka iepriekš
nosauktā vidējā atzīme jāuztur arī mācību laikā. Vecāki
ierosināja tos skolēnus, kuru vidējais vērtējums 9. kl.
beidzot ir zem „6”, uzņemt, ja viņi sekmīgi nokārto
uzņemšanas eksāmenu.
Sākoties kārtējām diskusijām ministrijā par mūzikas
programmas finansējuma nepieciešamību, direktors
aicināja vecākus izteikt savu viedokli par programmas
nozīmi. Vecāki uzskata, ka mūzikas programmu apgūt
skolā ir zināma alternatīva mūzikas skolai. Skolā to ir
vieglāk apgūt slodzes dēļ, jo labāk iekļaujas dienas ritmā.
Ne visiem mūzikas skola ir pieejama viņa spēju dēļ, citiemattāluma dēļ, bet vispārējo spēju attīstībā mūzikas apguvei
ir nenovērtējama loma, to apliecina daudzi zinātnieki.
Diskusijā par vecāku lomas palielināšanu skolā, ko
rosina IZM, vecāku viedoklis bija, ka Druvas vidusskolā jau
tagad vecākiem ir tiesības un iespējas izteikt savu viedokli,
kurš tiek analizēts un ņemts vērā. Izšķirošā loma lēmuma
pieņemšanā tāpat jāatstāj profesionāļu ziņā.
Nākamā vecāku padomes sēde notiks 26.februārī
plkst.18.00.
Vecāku vārdā direktors Sergejs Beļkevičs

Lepojamies ar sasniegumiem valsts mēroga
olimpiādēs un konkursos!
Bioloģijas 35. valsts olimpiādē 12. d klases skolniecei
Elzai Burvei atzinība (skolotāja Ina Ādlere).
R. Mūka konkursā Elzai Burvei 1. vieta (skolotāja
Līga Kaļišuka).
O. Kalpaka eseju konkursā 11.d klases skolniecei
Žanetei Kiseļevai 1. vieta un iespēja piedalīties kopā ar
vēl 9 laureātiem braucienā uz Briseli (skolotāja Sandra
Burve).
G. Merķeļa piemiņai veltītajā literāro darbu
konkursā 2. vieta 11.d klases skolniecei Madarai
Rorbahai (skolotāja Sandra Burve).
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā atzinība
Elzai Burvei (skolotāja Līga Kaļišuka) un 11.d klases
skolniecei Laurai Andersonei (skolotāja Sandra Burve).
Starpnovadu fizikas olimpiādē 2. vieta Rinaldam
Kuģim, atzinība Deinam Eglem, Jānim Kazradzim,
Matīsam Ķeirim, piedalījās L. Hremenkins, R. Borisēvičs,
P. Anšics, I. Lapčinskis (sk. Z. Šķirmante).
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 1. vieta Deinam
Eglem, 3. vieta Egijai Stepiņai (sk. S. Ķeire), 3. vieta
Rinaldam Kuģim (sk. A. Jankovska), 2. vieta Mārai
Lagzdiņai, atzinība Naurim Sproģim (sk. R. Gulbe),
piedalījās E. Olbačevskis, J. Laubergs, A. Kasjanova,
A. Štrāls, M. Ķeiris, J. Kazradzis.
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē 1. vieta
Līgai Jēkabsonei, 2. vieta Andai Saračinskai, Paulai
Demiterei, 3. vieta Renātei Rozei, atzinība Elīzai Lācei (sk.
D. Lāva); 1. vieta Kristai Voitānei, piedalījās I. Meldere (sk.
I. Otto).
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 2. vieta
Naurim Sproģim, 3. vieta Kristam Daubarim
(sk.
A. Dukāne), 2. vieta Paulam Anšicam, atzinība Andai
Saračinskai, piedalījās L. Jēkabsone, E. Stepiņa, Bilgic
Bilgehan (sk. L. Beļkeviča).
Saldus novada sacensībās basketbolā
starp
vidusskolas grupām pirmoreiz mūsējiem 1.vieta-. Pēteris
Daukšis, Emīls Kravinskis, Mārcis Kazakēvičs, Klāvs
Dubults, Ronalds Fridrihsons, Mairis Bušinskis, Klāvs
Grāvelis, Krists Daubaris, Elvis Ektermanis, Dāvids
Samoška (sk. Z. Zeps, S. Kradiņa).
Saldus novada sacensībās basketbolā 6.-7. klases
grupā 1. vieta Mārcim Ozoliņam, Robertam Pučkam,
Ritvaram Vilkam, Valteram Ušerovskim, Ernestam
Tapiņam, Tomam Opeltam (sk. Z. Zeps).
Lai panākumi iedvesmo!
Direktora vietniece Laine Liepa

„Ideāla stunda”
25.septembrī visi Druvas vidusskolas skolotāji mācījās.
Ciemos bija atbraukuši arī dabaszinātņu un matemātikas
skolotāji no 9 citām mūsu novada skolām, kuri kopā ar
mūsējiem darbojas novada inovatīvās pieredzes skolu
tīklā. Nodarbības vadīja LU DZM izglītības centra
pasniedzēji Uldis Dzērve un Aira Kumerdanka- cilvēki, kuri
analizējuši vairākus simtus stundu, veidojuši fizikas un
matemātikas jaunās programmas un materiālus to
mācīšanai.
Vai skolotāji saņēma atbildi uz jautājumu, kāda ir ideāla
stunda? Skolotājiem bija iespēja kopīgi analizēt video
stundas, iejusties skolēnu un stundu vērotāju lomās,
salīdzināt lektoru uzstādījumus ar pašu pieredzi.
Mūsdienīga stunda ir stunda ar konkrētu mērķi, saplānotu
ceļu efektīvai mērķa sasniegšanai. Tā ir stunda, kurā
skolēns apgūst visdažādākās prasmes, ieskaitot pašu
galveno- prasmi mācīties.
Ideāls nekas nemēdz būt, vienmēr ir ko mācīties, sekot
līdzi laikam un attīstīt sevi! Tāds ir mans secinājums pēc šī
semināra.
Skolas direktors Sergejs Beļkevičs

Otrdien, 19. februārī no plkst. 9.00 līdz 12.00
Druvas vidusskolā notiks
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE,
kurā 11. klašu skolēni iepazīstinās ar
39 dažādu pētījumu rezultātiem.
Aicinām klausītājus!

Programmētāju skolas pasākumi

Ēnu diena

Pateicoties IT pakalpojumu firmas AS „Exigen Services
Latvia” atbalstam, Kurzemes jauno programmētāju skolas
15 dalībnieki 11. janvārī varēja doties ekskursijā uz Rīgu,
kur apmeklēja Akvalandi, Lido atpūtas centru, kā arī
digitālās mikroviļņu datu pārraides aparatūras ražošanas
uzņēmumu „SAF Tehnika”. Ekskursija uzņēmumā jau sen
bija ieplānota un lieliski parādīja jauniešiem programmētāja
darba reālo pielietojumu. Cerēsim, ka tas paaugstinās
jauno programmētāju darba motivāciju!

Šogad Vislatvijas karjeras izglītības akcija „Ēnu diena”
norisināsies 13. februārī. Mūsu skolas 1. – 7. klašu skolēni
dosies uz uzņēmumiem vai arī aicinās ciemos pašu
izvēlētus dažādu profesiju pārstāvjus. 8.–12. klašu skolēni
šajā dienā, 4-6 stundu garumā vēros sev interesējošu
profesiju pārstāvju darba ikdienu. Drosmīgākie, iespējams,
jau atsaukušies uz kādu no šogad 4243 valstiski
piedāvātajām vakancēm. Aicinām arī vecākus palīdzēt
jauniešiem izvēlēties un atrast piemērotākos variantus, lai
šī lieliskā iespēja tiktu izmantota pilnvērtīgi!
Direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāva

9. klases karjeras sarunas
Lai rosinātu topošos absolventus laicīgi apzināt nākošo
mācību iestāžu prasības un nosacījumus, savu atbilstību
tiem, katru gadu skolā tiek rīkotas karjeras sarunas. Šogad
tādas norisinājās 30. un 31. janvārī. Skolēni bija rūpīgi
analizējuši savus sasniegumus, apzinājuši iespējas un
vēlmes. Priecēja fakts, ka lielākā daļa skolēnu jau precīzi
pārzināja sevi interesējošo skolu prasības un ir jau veikuši
skolu izvēli. Sarunās bija jūtams liels vecāku atbalsts un
ieinteresētība. Novēlam, lai kopīgiem spēkiem izdodas
piepildīt apņemšanās un sasniegt izvēlētos mērķus!
Direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāva
Zēni ar interesi vēro 3- dimensiju printeri darbībā!
Taču diena ar to vēl nebeidzās. Vakarā jau Druvas
vidusskolā notika lekcija un vienojoši sporta pasākumi. Arī
nākamajā dienā sacensības un mācības. Kārtējais
sagatavošanās posms ceļā uz valsts programmēšanas
olimpiādi ir aizvadīts. Šogad olimpiādē Daugavpilī
pārstāvēsim
Saldus
novadu
ar
11
jaunajiem
programmētājiem.
Informātikas skolotājs Normunds Svētiņš

Sveču rīts
Pašā ziemas vidū, 2. februārī, jau kopš senatnes pie
mums tiek atzīmēta
Sveču diena.
1. februāra diena
mūsu skolā iesākās ar
skanīgu
un
gaišu
koncertu. Tika runāta
dzeja (U. Gausmane,
L. Belova, I. Lukaša,
E. Gruze, S. Rudaka,
L. Kvetkauska), kā īpašs
akcents zālē bija 10. h
klases veidotās dzejoļu
vizualizācijas – gleznojumi, kas vienlaicīgi
kalpoja arī par skatuves
noformēumu. Uzstājās
9. klases meiteņu ansamblis „Triole” (R. Arāja, L. Ķeire, A. K. Vīgante) un 7. re
klases duets (P. Demitere un E. Hremenkina). Ar vijoles
spēli priecēja R. Roze no 6. klases, bet solo dziedāja
K. Aploka (9. klase). Pasākumu brīnišķīgā pavadījumā
„ietērpa” koncertmeistars Z. Turss. Paldies par ieguldīto
laiku un darbu mūsu skolotājām – D. Tursai, S. Snipkei,
I. Vējai un S. Burvei, kā arī mūsu skolēnu Domes
aktīvajiem skolēniem M. Bergmaņa vadībā.
Direktora vietniece audzināšanas jomā Dace Lāva

„Lemberga hūte” 2013
Jau par skolas tradīciju ir kļuvis brauciens uz kalnu
slēpot. Pagājušajā gadā mēs devāmies uz kalnu
“Lemberga hūte”. Arī šajā
gadā jauniešiem
bija
iespēja aizbraukt. Prieks,
ka divkārši pārspējām
pagājušā gada slēpot un
snovot gribētāju skaitu.
Šogad bija pilns 50vietīgs autobuss. Liels
paldies skolotājiem Ritai
Gulbei, Enei Rožkovai,
Druvas vidusskolas skolēnu domei un biedrībai
“Sauja”.
Priecājos, ka mūsu
skolā ir tik saliedēti,
pretimnākoši, izpalīdzīgi
jaunieši
un
skolotāji!
Tiekamies
uz
kalna!
Brauksim atkal!
Direktora vietnieks audzināšanas jomā Mārtiņš Bergmanis

