Interešu izglītība 2019./2020. mācību gadā
Baldones vidusskola piedāvā dažādu veidu

interešu

izglītības programmas:

kultūrizglītībā (tautisko deju kolektīvi, mūsdienu dejas, estrādes-balles dejas, koris, 1. kl.
popgrupa, vokālā studija, dizains un grafika), sportā (sporta spēles, sporta pulciņš, dambrete
un citas prāta spēles), tehniskajā jaunradē (kombinēto tehnoloģiju pulciņš, tradicionālie
rokdarbi, kokapstrāde un datorpulciņš), vides interešu izglītības programmās (ekoskola) un
citās izglītojošās programmās (lasīšanas pulciņš, labo manieru skoliņa, novadpētniecība,
ekonomika, debašu klubs un skolas līdzpārvalde). Iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos
skolēniem nodrošina iespēju kontaktēties ar citiem vienaudžiem, veidot sociālās prasmes,
iesaistīties skolas dzīves veidošanā, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Šajā mācību gadā
skolā darbojās 24 pulciņi.
Vēl šajā mācību gadā notika aktīvs darbs 5.-12. klašu korim (skolotāja Brigita Kalniņa)
un 1.-2.kl., 5.-9.klašu tautisko deju kolektīviem (skolotāja Biruta Putniņa) pie XII Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra apgūšanas un nostiprināšanas. Diemžēl,
pandēmijas dēļ pavasara skates nenotika. Izpalika arī interešu dienas pasākums skolā, kas
notiek katru gadu pavasarī.
Izglītojamo iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos 2019./2020. mācību gadā

Izglītojamo iesaiste interešu izglītībā 1. - 12. klasei
Nepiedalās
17%
Skolā
36%

Ārpusskolas
47%

1. attēls
Pirmajā attēlā redzams, ka lielākā daļa izglītojamo interešu izglītībā iesaistās,
priekšroku dodot ārpusskolas pulciņiem. Kopumā jāsecina, ka daļa izglītojamo interešu
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izglītībā neiesaistās vispār. Ja pirmajās klasēs ir 7% izglītojamo, kuri interešu izglītībā
neiesaistās, tad no 5. klases tendence pieaug, sasniedzot 22%, bet vidusskolas posmā 26%
izglītojamo. Baldones vidusskolai ir savs stadions un sporta komplekss, kas izmantojams līdz
pēcpusdienai. Novadā ir pieejama Mākslas skola un Mūzikas skola, kur daļai skolēnu
nodarbības turpinās pēc mācību stundām Baldones vidusskolā.

Pēcpusdienā sporta

komplekss ir atvēlēts Baldones novada domes vajadzībām, kur mūsu izglītojamie piedalās
basketbolā, florbolā, airēšanā, krosmintonā, vieglatlētikā un citās sporta aktivitātēs.
1. - 4. klašu skolēnu iesaistīšanās interešu izglītībā
2019./2020.m.g.
Datorpulciņš
Literārā jaunrade
Mūsdienu dejas
Lasīšanas pulciņš
Dambrete
Koris
Tautiskās dejas
Rokdarbu pulciņš
Labo manieru skoliņa
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2. attēls
2.attēlā redzams, ka populārākie pulciņi 1. – 4. klašu grupā ir koris, tautas dejas,
dambrete un datorpulciņš. Šajā klašu grupā apmēram tikpat daudz bērnu iesaistās arī
ārpusskolas aktivitātēs, bet 7% interešu izglītībā neiesaistās.

5. - 9. klašu skolēnu iesaistīšanās interešu izglītībā
2019./2020.m.g.
Vokālā studija
Līdzpārvalde
Novadpētniecība
Ekopadome
Dizains & grafika
Sports
Tehniskā jaunrade
Informātika
Koris
Tautiskās dejas
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3. attēls
2

Starp 5.-9. klašu izglītojamajiem vislielākais apmeklējums ir korim, tam seko tautiskās
dejas un tehniskā jaunrade, kopumā sastādot 28% no interešu izglītības apmeklējuma skolā
(3.attēls). Šajā vecuma grupā puse no izglītojamiem apmeklē pulciņus ārpus skolas, bet jau
liela daļa (22%) interešu izglītībā neiesaistās.

10. - 12. klašu skolēnu iesaiste interešu izglītībā skolā
2019./2020.m.g.
Debašu klubs
Vokālā studija
Līdzpārvalde
Ekopadome
Sports
Koris
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4. attēls
4.attēlā atspoguļots vidusskolas posms. Redzam, ka izglītojamie labprāt iesaistās aktīvā
skolas dzīvē - līdzpārvaldē un ekopadomē, dzied Baldones vidusskolas korī un vokālajā
studijā “Dziedundziedi”. Šajā klašu grupā liela izglītojamo kustība pa pulciņiem vairs
nenotiek, kā arī stabila iesaiste ir ārpussolas pulciņos.
Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2019./2020.m.g.
Skolotājs
D.Arāja

Skolēns/ kolektīvs
Adrians Strūve

Klase

Aktivitāte

Vieta

4. kl.

Zemgales reģiona skolu

4.vieta

Amēlija Pavezska

sporta spēļu turnīrs

EmilijaVoroņina

dambretē, Bauska

Daila Mousejeva
E. Šepetovska Katrīna Bille Ķeire
Čelsija Larionova

5.b

Fotokonkursā “Mana

1.vieta

zeme skaistā”

2.vieta

OliversStašuļonoks

3.vieta

Marika Aglaja Ābeļkalne

4.vieta

Marianna Laime-Babre

5.vieta

Jānis Sviķis

6.vieta
3

V.Matisāne

Madara Stolere

11.b

Angļu valodas publiskā

Atzinība

runa
I. Šulcs

Aleksis Macuks

6.a

Angļu val.

3.vieta

“SpellingBee”
D. Stūre

Kristiāns Teležņikovs

7.a

Vācu valodas daiļrunas

2.vieta

konkurss
S.Krastiņa

Sofija Gucale

8.b

Krievu valodas

1.vieta

daiļrunas konkurss
B.Kalniņa

Dārta Plūme

8.b

“Latviešu komponista

Letīcija Mase

9.b

Kārļa Baumaņa kultūras

Kristiāna Rupeika

10.

mantojuma

Evelīna Voroņina

9.b

aktualizācija,

Anete Korotkeviča

9.a

izmantojot didaktisko

Ι pakāpe

spēli”
I.Šmite

Ričards Rasums

12.

Angļu val. publiskā

Atzinība

runa
J. Babre-

Sāra Lidija Puriņa

4.a

Angļu val.“ Edelweiss”

Atzinība

Sofija Jarima

1.b

Vizuālās mākslas

Atzinība

Paula Anna Vanuška

2.b

konkurss

2.vieta

Marta Kiršblūma

3.a

Laime
D. Leveika

2.vieta

Lielākie makulatūras vācēji – 4.a klase (skolotāja Skaidrīte Krūze)
„Labākā klase” 5. – 9.kl. posmā - 5.b klasei (audzinātāja Eva Šepetovska)
„Labākā klase” 10. – 12.kl. posmā – pirmo vietu dalīja 11.a un 11.b klases (audzinātāji Daina
Leveika, Rūdolfs Tenis)
„Labākais vidusskolēns” – Ričards Rasums (12. klase).

Veiksmes, neveiksmes, ieteikumi
Veiksmes:
Kā semestra veiksmes jāatzīmē:


Skolas avīzes “Mirklis” izdošana (elektroniski);
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Novadpētniecības pulciņš veica zoonīmu pētniecību (īpaši zirgu vārdi), tika apzināti
visi zirgu vārdi Baldones zirgu staļļos;



Ekonomikas pulciņā tika nodibināti skolēnu mācību uzņēmumi (SMU PartyClub
Baldone, SMU Rokoko, SMU SAKA, SMU Stikijs);



SMU Rokoko dalība “Domina Shopping” pavasara gadatirgū;



Atzinība “Zemgales reģiona skolu sporta spēļu turnīrā dambretē”;



Pierīgas novadu sacensībās florbolā “B” vecuma grupā – 4. vieta;



Sadancošanās koncerts Baldones kultūras centrā “Danco lieli, danco mazi”;



Skolas mazās līdzpārvaldes (4. – 7. kl.) izveide;



Literārās jaunrades sadarbība ar Baldones novada bibliotēku;



Ekopadomes aktīvā darbība.

Neveiksmes:


SMU PartyClub Baldone organizētajā pasākumā ieradās ļoti maz klientu;



Pandēmijas dēļ skolas līdzpārvaldei izpalika pieredzes apmaiņas brauciens uz
Liepājas Raiņa 6. vidusskolu un sarunu festivālu “Lampa”;



Pavasarī tika atceltas Starptautiskās deju dienas. Uz tām skolotāja Ivetta Tamane
gatavoja mūsdienu deju grupu “Debija”;



Eva Šepetovska ar 2.-4. klašu kori bija plānojusi Lieldienu koncertu baznīcā, bet tas
tika atcelts.

Ieteikumi:


Rīkot vairāk sporta pasākumus un sacensības;



Atjaunot un papildināt sporta un mūzikas inventāru;



Pilnveidot dziedāt un dejot prasmi un piedalīties latviešu nozīmīgākajos kultūras
dziedāšanas un dejošanas svētkos Latvijā.

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Sandra Lapiņa-Kupča

12.06.2020.
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