
Garkalnes vidusskola aicina mācīties
Strauji tuvojas septembris, kad durvis skolēniem vērs visas mācību iestādes, arī Garkalnes

vidusskola. Iepriekšējais mācību gads skolai bijis ļoti ražīgs gan mācību darbā, gan citās

aktivitātēs.

Ar ļoti labiem rezultātiem ir noslēgusies skolas akreditācija. Ir iegūtas vairāk kā 20

godalgotas vietas starpnovadu olimpiādēs, 4 skolēni startēja valsts olimpiādēs, un arī šeit ir

iegūtas vietas. Lielākajās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēlēs ZZ čempionāta finālā iegūta 5.

vieta. Par mūsu sasniegumiem liecina Garkalnes vidusskolas 25. vieta Latvijas skolu reitingā

darbā ar talantīgajiem skolēniem „Lielā pūce” 2012.gadam. (http://www.skolureitings.lv)

Tā kā skola īsteno vietējās sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas un daudzveidīgas

izglītības, tad domājam par visiem - aptveram gan darbu ar talantīgajiem bērniem, gan

skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, gan pirmsskolas izglītību, gan pieaugušajiem

piedāvājam neklātienes programmas.

Atbalstu skolēniem sniedzam, iesaistoties dažādos projektos un īstenojot skolā arvien

jaunas inovācijas. Šovasar, izmantojot Garkalnes vidusskolas vadītā projekta „Atbalsta

pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem

traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” iespējas, skolēnu

vasaras nometnēs darbojās 127 šo skolu bērni, tai skaitā 54 no Garkalnes. Jau kārtējo reizi mūsu

jaunieši piedalījās starptautiskā sadarbības projektā ar Igauniju un apguva kalēja aroda pamatus

radošā nometnē Hījumā. Kā katru gadu skolā savas idejas kopā ar mums īstenoja brīvprātīgā

darba jaunieši no ES valstīm, šoreiz no Itālijas un Austrijas. Šī sadarbība turpināsies arī

nākošajos gados.

Projekta ietvaros skola ieguvusi Montesori mācību materiālus speciālās izglītības un

logopēdu mācību kabinetiem, kā arī aprīkojumu smilšu terapijas psihologa kabinetam. Materiālā

bāze papildināta ar vēl vienu interaktīvo tāfeli un dokumentu kameru - vēstures un ģeogrāfijas

kabinetā, četriem stacionārajiem un diviem portatīvajiem datoriem, kas ļaus vēl vairāk

modernizēt mācību procesu skolā. Intensīvi strādājam pie iespējām neklātienes mācību procesā

aktīvāk īstenot tālmācības programmas. Vidusskolēniem piedāvājam jau ar šo mācību gadu

sadarbībā ar Rīgas Tālmācības vidusskolu papildus apgūt profesionālās pilnveides programmu

„Panākumu Universitāte”.



Skolā iespējams apgūt angļu valodu un datorzinības no 1.klases, kā arī daudzveidīgas interešu

izglītības programmas: tautiskās dejas 1.-8.klasēm, līnijdejas 1.-12.klasēm; ansambļus 1.-

12.klasēm, sporta programmas, vizuālās mākslas un vizuāli lietišķās mākslas programmas.

Līdztekus mācībām Garkalnes vidusskolā ir iespēja mācīties Berģu Mūzikas un mākslas skolas

filiālē un izvēlēties daudzveidīgu mūzikas un mākslas programmu piedāvājumu.

Aicinām visus mācīties gribētājus 2012./2013.m.g. apgūt izglītību šādās programmās:

• vispārējās vidējās izglītības programma klātienē 10.- 12.klase (sekmīgajiem audzēkņiem tiek

maksāta stipendija)

• vispārējās vidējās izglītības programma neklātienē 10.- 12.klase

• pamatizglītības un mazākumtautību pamatizglītības programmās 1.-9.klase

• pamatizglītības programma neklātienē 7.-9.klase

+ Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem un mācību grāmatām

+ Neklātienes programmās ir iespēja saskaņot jums izdevīgu konsultāciju un ieskaišu grafiku

+ Skola piedāvā plašas interešu izglītības iespējas un interesantu ārpusstundu darbu, kā arī

iespēju piedalīties dažādos projektos, arī starptautiskos.

Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā, informācija pa telefoniem – 27740204, 67998460,

29456569

Gaidām Garkalnes vidusskolā!


