Jaunais mācību gads Ludzas pilsētas ģimnāzijā
Uzruna 1. septembrī.
Cienījamais Maslovska kungs, mīļie skolēni, vecāki, vecvecāki, cienījamie pedagogi,
skolas vadības komanda un saimnieciskais personāls!
Sveicu mūs visus Zinību dienā, uzsākot jauno 2017./2018. mācību gadu! Šis mācību
gads mums ir īpaši nozīmīgs un cerību pilns, jo 1.korpusā turpinās vērienīgi renovācijas un
modernizācijas darbi. Mums ir izdevies mācību procesu sakārtot vienā maiņā, lai netiktu
traucēts vecāku ierastais darba ritms, skolēnu profesionālās un interešu izglītības nodarbību
grafiks Mūzikas, Mākslas, Sporta skolā un BJC.
Līdz remontdarbu beigām mācības notiks pēc klašu, nevis kabinetu sistēmas. Astoņas
klases mācīsies 2. vidusskolā, viena - Sporta skolas treneru kabinetā, bet pārējās - LPĢ
2.korpusā. Šai laikā mobili būs skolotāji, un skolēniem gandrīz visas stundas (izņemot
informātiku un sportu) notiks savā klases telpā.
Jaunajā mācību gadā saglabāsim pēctecību: turpināsim dejot, sportot, dziedāt, attīstīt
lego, datorikas un robotikas prasmes, piedalīsimies projektā “Sporto visa klase”,
profesionālās izglītības apguves projektā “Esi līderis”, karjeras atbalsta projektā un
darbosimies Veselību veicinošu skolu kustībā.
Neskatoties uz remontu, uzsāksim darbību divos jaunos Erasmus + projektos “No
tradīcijas uz nākotni – senās amatniecības un jaunas uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem”
un “Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai”. Projektā par digitālajām
prasmēm esam darbības koordinatori. Tā ir liela atbildība un lielas iespējas pedagogiem un
skolēniem - sadarbosimies ar 8 Eiropas valstīm, un visi dalībnieki iegūs Eiropas līmeņa
sertifikātus.
Šinī mācību gadā uzsāksim dalību trīsgadīgā projektā, kura laikā sniegsim atbalstu
skolēniem individuālo kompetenču attīstībai. Sākumskolas posmā sāksim apgūt novada
mācību. Ceru, ka sadarbībā ar vecākiem spēsim veicināt katra skolēna izaugsmi, piedāvāt
daudzveidīgu kompetenču attīstību, kas ir plānotās izglītības satura reformas galvenais
mērķis.
Protams, domāsim par saskarsmi, atbalstu un sapratni savā kolektīvā.
Paldies vecākiem par atsaucību, ieguldīto darbu, gatavojoties jaunajam darba
cēlienam!
Paldies skolas saimnieciskajam personālam par padarīto!
Protams, pateicamies novada pašvaldībai par nākotnes iespēju mūsu bērniem apgūt
zināšanas mūsdienīgā mācību vidē! Ceram, ka šīs neērtības, ko kopā pārvarēsim remonta
laikā, drīz vien aizmirsīsies, kad vērsim atjaunotās skolas durvis!
Lai mums visiem kopā ražens, darbīgs, panākumiem bagāts jaunais mācību gads!
Ludzas pilsētas direktore Dzidra Dukšta

