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DIREKTORES VĀRDS

Skolas attīstības plāns


2016.gada 27.aprīļi skolas padome apstiprināja Bauskas 2.
vidusskolas attīstības plānu 2015./2016. – 2019./2020.m.g.



Skolas padome lūdza skolas direktori Veru Grigorjevu 2016.gada
11.un 26.maijā prezentēt attīstības plānu novada domes
deputātiem, lai saskaņotu to.

Paldies Bauskas 2.vidusskolas 6.b klasei un audzinātājai Dailai Simsonei
par lielisku sniegumu Bauskas novada konkursā „Gada klase”!
Apsveicam Bauskas 2.vidusskolas komandu par iegūto 3.vietu
7. klašu mājturības un tehnoloģiju konkursā “Esi zinošs un radošs”.

Mācību gada noslēguma pasākumi skolā
Pasākums

Norises laiks

Pēdējais zvans

13. maijā plkst. 9:00

Gada noslēguma svētku līnija

30. maijā plkst. 9:00

12.klašu izlaidums
9.klašu izlaidums
Dokumentu izsniegšana 9. klašu absolventiem

4. jūnijā plkst.15:00
10. jūnijā plkst.18:00

Norises vieta
Skolas
pagalmā
Skolas
pagalmā
Aktu zālē
Aktu zālē

13. jūnijā plkst.9:00

1.kabinetā

4. jūlija plkst.11:00

1.kabinetā

Dokumentu pieņemšana 10.klasē
2016./2017.m.g.
Sertifikātu izsniegšana 12. klašu absolventiem

Novēlu visiem skolēniem veiksmīgu
2015./2016. mācību gada noslēgumu!
Skolas direktore Vera Grigorjeva
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-

Mobilo zināšanu ekspresis viesojas skolā

18.aprīļa pusdienlaikā pie skolas piestāja ,,Mobilo zināšanu ekspresis”
- īpašs autobuss, krāsains, svītrains, iespaidīgs, aicinot piedalīties
Eiropas valodu dienā 9.maijā.
Sākumskolas skolēni īpaši iekārtotajā autobusā atraktīvā vidē ar
vizuālu līdzekļu palīdzību varēja sadzirdēt, iepazīt un sajust ES.
9.-12.klašu skolēni aktu zālē tikās ar Eiropas kustības Latvijā
prezidentu Andri Gobiņu, bijušo fabrikantu Kašeru (Kasparu), Kristīni
Lindebalti, skaistumkonkursu organizatori.
A.Gobiņš sveica vidusskolēnus tuvojošajā Eiropas dienā, uzrunāja
jauniešus, iepazīstināja ar savas darbības virzieniem, aicināja nosaukt
trīs lietas, kas visvairāk piederīgas Eiropas Savienībai. Pastāstīja par
iespējām gūt pieredzi projektu rakstīšanā, ideju īstenošanā.
Iepazīstināja ar pieejamām e-pasta adresēm, kā jaunatne.gov lv.
Kaspars aicināja visus piedalīties Eiropas eksāmenā 9.maijā
(ESMAJA.lv). Pie Kaspara vadītā supervaroņu kolektīva- stāvfigūrāmjaunieši varēja nofotografēties, izvēloties to varoni, ar kuru sacentīsies
9.maijā. Tiem jauniešiem, kuri aktīvi piedalījās šajā pasākumā, vadītāji
dāvināja nelielas piemiņas veltes- atstarotājus.
Kristīnes vadībā skolēni izbaudīja mis un mistera ,,kronēšanu”, kas
izraisīja vispārēju jautrību.
Ruta Dābola

10.b klases skolēni pie Roberta Meloni stāvfigūras.

Prezentē savu skolu
-Kā tevi sauc?
-Mani sauc Zane Sergejenkova.
-Aprīļa trešajā nedēļā pāris dienu nebiji skolā, pastāsti, kur tu pavadīji laiku?
-Apmeklēju mūsu novada skolas- Griķu, Codes, Mežgaļu, Vecsaules, Mežotnes, Ozolaines pamatskolu.
-Kāds bija nolūks, viesojoties skolās?
-No mūsu skolas brauca pieci pārstāvji un skolotāja Natālija Matulēviča. No 10.a klases braucu es un
Gvido Seļiverstrovs, no 12.a un b klases-Mārtiņš Marks Pauls, Viktorija Sergejeva, Gita Sakalauska.
Mūsu mērķis bija iepazīstināt novada pamatskolas ar mūsu skolu, jo uzskatām, ka šī skola ir labākā,
un vēlamies, lai citi to iepazīst.
-Ko jūs pastāstījāt par mūsu skolu?
-Runājām kodolīgi, konkrēti. Pastāstījām par mūsu skolā pieejamām izglītības programmām, jaunajiem fakultatīvajiem
priekšmetiem, skolas pasākumiem, skolotājiem, mūsu aktivitātēm labdarībā, aktivitātēm pašpārvaldē.
-Kā jūs uzņēma kaimiņu skolās?
-Pieņēma labi, protams, sākumā bija kautrīgi un neuzdeva daudz jautājumu, bet vēlāk skolēni atraisījās. Īpaši mums patika
viesoties Ozolaines pamatskolā un Vecsaules pamatskolā. Ļoti draudzīgi skolēni un skolotāji.
-Kā tev liekas, vai nākamajā gadā to skolu absolventi varētu turpināt mācības mūsu skolā?
-Jā, katrā skolā bija skolēni, kuri plāno mācīties mūsu skolā. Tāpēc domājam, ka nākamajā gadā mēs būsim vēl kuplākā skaitā.

Zani Sergejenkovu intervēja Ruta Dābola

Televīzijas spēlē “Gudrs vēl gudrāks”

5.b klases skolniece Nelda Strautzele ar audzinātāju Lāsmu Krastiņu
un klases biedriem pēc spēles “Gudrs vēl gudrāks” pusfināla

Šā gada 7.aprīli 5. b klases skolniece Nelda Strautzele piedalījās
LTV1 spēles “Gudrs vēl gudrāks” pusfināla filmēšanā. Vietu pusfinālā
izdevās izcīnīt pārvarot lielu konkursu – kopā spēles organizētāji
saņēma 370 piekto klašu skolēnu pieteikumus, no kuriem atlasīja 36
labākos, kuri piedalījās spēles pusfināla ieraksts filmēšanā.
Nelda atzīst, ka spēles filmēšanas process bija gana interesants
un, iespējams, šāda izdevība var rasties tikai reizi mūžā. Pasākums
ilga 5 stundas, kurā ietilpa gan dalībnieku un viņu pavadošo skolotāju
grimēšana, kā arī skolēnu vizītkaršu un pašas spēles filmēšanas
process. Nelda noteikti iesaka ikvienam skolēnam izmantot šādas un
līdzīgas iespējas, kurās iespējams pārbaudīt savas erudīcijas spējas un
piedzīvot jaunus iespaidus.
Neldai līdzi devās atbalstītāju pulks – mamma, klases audzinātāja
un astoņi klases biedri. Līdzjutēji spēja nepagurt visas spēles garumā,
kā arī atbalstīt, uzmundrināt un iedrošināt Neldu šai konkursā.
Spēles ieraksts būs skatāms LTV1 2016. gada 13.maijā
plkst.19:05.
Klases audzinātāja Lāsma Krastiņa
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Ekskursijā uz Lāčiem

6.b klases skolniece Magda
Ivzāne ar “Lāču” maizes kukuli.

Trešdienas, 30.marta, rīts iesākās drūms, bet mūsu noskaņojums bija jautrs. Bija pienākusi
tā diena, kad mēs, 6.a un 6.b klase, devāmies ceļā. Ekskursijās mēs iegūstam daudz ko jaunuzināšanas, iespaidus, labi pavadām laiku.
Protams, šajā ekskursijā arī nebija garlaicīgi, jo devāmies uz Rīga Plaza, kur noskatījāmies
filmu ,,Zootrapole”. Filma bija interesanta. Tā bija animācijas filma, un sākumā šķita, ka tā
nebūs piemērota, bet, kad noskatījāmies, visiem bija priecīgs prāts, iesakām to noskatīties
visiem. Pēc tās devāmies uz maizes ceptuvi ,,Lāči”.
Lāčos mēs iepazinām maizes ceļu, kā top kukulītis, no kā to cep un citu interesantu lietu.
Mūsu skolotājas Daila Simsone un Inga Grišule izcepa katrai klasei savu maizes kukulīti.
Katram bija iespēja pagatavot savu formas cepumu.
Manuprāt, mūsu ekskursija bija lieliska. Mēs labi pavadījām laiku un guvām daudz
iespaidu. Paldies visiem ekskursijas rīkotājiem un atbalstītājiem!
Emīls Upenieks, 6. a klasē

Mēs - jauniešu forumā
Mēs, 8.a klases skolēni, marta nogalē piedalījāmies jauniešu forumā
,,Lecam pa jaunam”. Pasākums mūs iepriecināja, tādēļ gribam par šo
aktivitāti pastāstīt pārējiem. Tas notika Uzvaras vidusskolā, kur visi
bijām pirmo reizi. Foruma galvenais mērķis bija iegūt viedokļus par
pagasta attieksmi pret jauniešiem.
Mēs varējām izteikt savas domas par mūsu pagastiem- gan sliktu,
gan labu, ar cerību, ka kaut kas mainīsies. Pildījām gan nopietnus
uzdevumus, arī piedalījāmies talantu un beztalantu šovā, kur varējām
paši par sevi draudzīgi pasmieties. Uzdevumu starplaikos bija dažādas
aktivitātes, kā ,,danču danči”, galda teniss, arī citas spēles, radošas
darbnīcas.
Piektdiena bija veltīta fiziskajām aktivitātēm. Mums iedeva karti,
naudu, un tālāk mēs paši domājām, kā paveikt šo uzdevumu. Apskrējām
vai visu Gailīšu pagastu un katrā pieturā izpildījām uzdevumu.
Lai gan bijām noguruši, mājās braukt negribējām. Forumā
pārbaudījām savas spējas, ieguvām jaunas zināšanas un, pats galvenais,
jaunus draugus.
8.a klases skolnieki

8.a klases skolnieces jauniešu forumā Uzvarā prezentē savu darbu

Skolotāju komandējums Rumānijā

Bauskas 2. vidusskolas skolotājas
Irēna Kalniņa un Inga Grišule konferencē Rumānijā

No 12.aprīļa līdz 15.aprīlim angļu valodas skolotājas
Irēna Kalniņa un Inga Grišule bija komandējumā Bukarestē,
Rumānijā, ar mērķi piedalīties starptautiskā Erasmus+ projekta
Booktrailer and Videostrytelling: How to teach and learn reading
appreciation aktivitātēs. Tikšanās laikā ar partneriem apspriesti
projektā paveiktie uzdevumi, prezentēts mūsu un citu skolu
paveiktais un kopīgi apspriestas tuvākās plānotās aktivitātes.
Apmeklējot Bukarestes ģimnāziju Nr.95, kur ar skolas
pedagogiem un partneriem apspriedām kā efektīvāk motivēt
skolēnus lasīt šodien, akcentējot lasīšanas vērtību, iepazinām
Rumānijas izglītības sistēmu. Kas pārsteidza: bērnus izglītībai
neviens īpaši nemeklē, kurš nāk uz skolu – labi, kurš nenāk – arī
labi. Bija arī jauki brīži: 5. un 6. klases skolēni prezentēja
talantīgu aktierspēli tautas pasakā “Mātes meita un pameita”. 4.
klases skolēni demonstrēja veiksmīgu prasmi lasīšanā. Gandrīz
visi bērni lasa ar izpratni un izteiksmīgi. 8. klases skolēni
piedalījās diskusijā par vienu no senākām pilsētas ielām.
Uzskatām, ka brauciena mērķis tika sasniegts.
Turpinām realizēt arī nākamos uzdevumus. Līdz šā gada
15.maijam projekta koordinatoram (Itālijas skolai) ir jāiesniedz
filma par vienu no izvēlētajām pasakām - „Sprīdītis”. Filmā tiks
fiksēta gan grāmatas lasīšana, gan zīmējumu veidošana, gan
vēlāk arī atsevišķi pasaku lugas fragmenti.
Inga Grišule, Irēna Kalniņa
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Sporta aktualitātes
5.aprīlī mūsu skolas 3.-4.klašu komanda startēja
Zemgales reģiona stafetēs "Drošie un veiklie" Codē.
Mums 3.vieta, medaļas un gods.
Komandas sastāvs:
Jana Maskale 4.a
Paula Aurēlija Žižņauska 4.a
Anastasija Abžinova 4.a
Elīza Circene 4.b
Niks Daniels Bosakovs 3.a
Artūrs Davidonis 3.a
Adrians Hildebrants 3.c
Jānis Smans 4.b
Deniss Afanasjevs 4.c

Bauskas 2.vidusskolas 3.-4.klašu skolēnu komanda stafetēs “Drošie un veiklie”

2.klašu olimpiādes komandas un skolotāja Jeļena Vederņikova

15.aprīlī mūsu skolas 2 komandas piedalījās Bauskas
novada 2.klāšu olimpiādē Griķu pamatskolā. 1. skolu
grupā - 7 komandas, bet 2. skolu grupā - 5 komandas.
Kopā 12 komandas.
Bauskas 2.vidusskolas 1.komanda izcīnīja 1.vietu,
bet 2.komanda - 2.vietu.
1.komandas sastāvs:
Ģirts Rumpans 2.b - kapteinis
Edgars Tihonovs 2.c
Ņikita Kozlovs 2.a
Justīne Budrēvičus 2.c
Kintija Eiklone 2.c
Paula Karlīna Cielava 2.b
2.komandas sastāvs:
Kevins Sasonkins 2.a - kapteinis
Ervīns Eisaks 2.c
Eldars Mališevs 2.c
Sanija Ūdre 2.b
Keitija Kuzma 2.b
Agnese Jakovela 2.a

16. aprīlī mūsu skolas četru dambretistu komandas
piedalījās Latvijas skolu federācijas 69. spatrakiādes
finālsacensībās dambretē.
4. klašu zēnu komanda izcīnīja godalgoto 3.vietu.
Komandas sastāvs:
Denijs Vilhelms Krauklis 4.c kl.
Pāvels Seredickis 4.b kl.
Niks Naidžels Zeltiņš 4.b kl

Godalgotās dambretistu komandas sastāvs.
BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI
Skolotāji: Daila Simsone, Ruta Dābola
Skolēni: 1.-12. klases skolnieki
Fotogrāfijas: rakstu autori
Dizains: Lāsma Krastiņa

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/
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