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Vispārējs skolas raksturojums
Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Skola dibināta 1846. gadā – kā Ozolmuižas skola.
1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.
2012.gadā uzsāk Ozolnieku vidusskolas rekonstrukciju – 4.stāva būvniecību.
Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc
sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai.
Misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina
vispārējās pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību.
Skolā tiek realizētas:
 Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 11 11)
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11)
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 2101 58 11)
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
2101 56 11)
Skolas administrācija:
 Skolas direktore – Klāra Stepanova
 Izglītības metodiķe un direktores vietniece izglītības jomā (9.–12.klasei) – Irina
Lapiņa
 Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 8. klasei)– Regīna Jurjāne
 Direktores vietniece audzināšanas jomā – Lāsma Stašule
 Direktores vietnieks informatizācijas jomā – Ainārs Kākers
 Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Aigars Sviķis/Ēriks Belovs,
 Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja – Ilva Majore
 Skolas padomes priekšsēdētājs – Dzintars Lagzdiņš
 Skolēnu domes prezidente – Linda Miķelsone
Skola skaitļos:
 Skolā 2011./2012.mācību gada 1.septembrī mācās 452 skolēni
 Skolā 2011./2012.mācību gadā strādā 52 pedagogi
 Skolā 2011./2012.mācību gadā strādā 18 tehniskie darbinieki
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Izglītības iestādes darbības mērķis
Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības standartu īstenošanai.

Uzdevumi mērķu realizācijai
Pamatjoma

Uzdevumi

Mācību saturs

Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi izglītības iestādē
radošā un labvēlīgā vidē, ievērojot valsts standartos noteiktās prasības.

Mācīšana un mācīšanās

Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs. Veicināt
pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesā un mācību
satura apguvē, izvēloties optimālas darba metodes un formas, akcentējot
praktisko un pētniecisko darbību, modernās informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas.

Izglītojamo sasniegumi

Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumus, izaugsmes dinamikas
uzskaites un analīzes sistēmu.

Atbalsts izglītojamiem

Nodrošināt atbalstu talantīgajiem izglītojamiem, kā arī izglītojamiem ar
mācīšanās grūtībām. Veidot pamatu sekmīgai tālākizglītībai
(mūžizglītībai) un mērķtiecīgai savas karjeras veidošanai. Sekmēt
izglītojamo individuālo spēju un interešu pilnveidi, piedāvājot
daudzveidīgas interešu izglītības programmas un ārpusstundu aktivitātes.

Iestādes vide

Veidot izglītojamo veselībai un drošībai labvēlīgu izglītības iestādes
mikroklimatu un fizisko vidi. Pilnveidot iestādes estētisko veidolu.

Iestādes resursi

Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi.
Plānot un racionāli izmantot finanšu, materiālos un personālresursus.

Iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

Mērķtiecīgi veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicinot tās
atpazīstamību un prestižu.
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Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2011./2012. mācību
gadā
Latviešu valoda 4. klasei
1. vieta 4.a klases skolniece Katrīne Strautniece skolotāja Dina Medjānova
2. vieta 4.b klases skolnieks Sandis Maigonis skolotāja Vineta Zīverte
Matemātika 5.-12.klasei
1.vieta 5. klases skolnieks Rihards Krūmiņš skolotāja Inta Balode
1. vieta 8. skolnieks Emīls Melders Inna skolotāja Galviņa
Latviešu valoda un literatūra 8.un 9. klasei un 11.-12. klasei
2. vieta 11.b klases skolniece Kristina Hveženko skolotāja Ligija Andersone
3. vieta 11.b klases skolniece Ramona Ozoliņa skolotāja Ligija Andersone
Ķīmija 9. - 12. klasēm
3.vieta 12.a klases skolnieks Emīls Bolmanis skolotāja Lolita Meinharde
3. vieta 11a. klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Lolita Meinharde
Bioloģija 9.,11. - 12. klasēm
3. vieta 9.a klases skolniece Elīna Čerņavska skolotāja Lilita Brizga
3. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Lilita Brizga
Fizika 9. - 12. klasēm
3. vieta 9.a klases skolnieks Roberts Kemps skolotāja Inna Galviņa
3. vieta 10.a. klases skolnieks Jēkabs Folkmanis skolotāja Inna Galviņa
2. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Inna Galviņa
3. vieta 12.aklases skolnieks Roberts Antonovs skolotāja Inna Galviņa
Ģeogrāfija 10. - 12. klasēm
1. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Aina Krūmiņa
Krievu valoda(svešvaloda) 10. - 12. klasēm
2. vieta 11. klases skolniece Kristina Hveženko skolotāja Rita Elste
Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu Latvijas 36. skolēnu zinātniskās konferences 1. kārtas
uzvarētāji
Ģeogrāfijas sekcija
Dabas takas izveides projekts Ozolnieku vidusskolā - 11.a klases skolnieks Dins Dāvids,
skolotāja Aina Krūmiņa
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Ķīmijas sekcija
Metālu aizsardzība pret koroziju - 12. a klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums, skolotāja
Lolita Meinharde

Socioloģijas sekcija
Ozolnieku vidusskolas tēla veidošanas un popularizēšanas iespējas - 11.b klases skolniece Kristina
Hveženko, skolotāja Maija Kārkliņa

Veselības zinātnes sekcija
Populārāko šampūnu ķīmiskā sastāva izpēte - 11.a klases skolniece Sintija Sausā, skolotāja Lolita
Meinharde

Ekonomikas sekcija
Grāmatvedības un finanšu zinību studiju programmas absolventu iekļaušanās darba tirgū Jelgavas
reģionā - 12.klases skolniece Inga Kairova, skolotājs Igors Grigorjevs

Konkursu uzvarētāji
Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursu uzvarētāji 2011./2012. mācību gadā
Latviešu valoda 1. - 3.klasēm
1.vieta - 1.a klases skolnieks Kārlis Strautnieks, skolotāja Solveiga Skrebele
2. vieta - 1.c klases skolniece Sintija Jermacāne, skolotāja Līga Sauša
1. vieta - 2.c klases skolnieks Kaspars Gržibovskis, skolotāja Santa Gindra
1. vieta - 3.a klases skolnieks Rūdolfs Pēteris Bumbieris, skolotāja Anna Lece
2. vieta - 3.b klases skolniece Kristiāna Putniņa, skolotāja Maija Ozoliņa
Ģeogrāfija 7. - 9. klasēm(komandu konkurss)
1. vieta - 7.a klases skolniece Sintija Lipšāne, skolotāja Aina Krūmiņa
1. vieta - 8.b. klases skolnieks Emīls Melders, skolotāja Aina Krūmiņa
1. vieta - 9.b klases skolnieks Kristers Kalniņš, skolotāja Aina Krūmiņa
Mājturība un tehnoloģijas (zēni) 6. klase
1. vieta - 6. klases skolnieks Edmunds Stepanovičs, skolotājs Dainis Šantars
Angļu valoda
1. vieta - 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis, skolotājs Pēteris Kruglaužs
Krievu valoda –publiskās runas konkurss “Es piedzimu laikā” 10. - 12. klasēm
1. vieta - 11.b klases skolniece Linda Miķelsone, skolotāja Rita Elste
2. vieta - 11.b klases skolniece Anastasija Visocka, skolotāja Rita Elste
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Vizuālā māksla 1.-12.kl.
3. vieta - 9.b klases skolniece Kristiāna Spalva, skolotāja Renāte Bērziņa
3. vieta - 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis, skolotāja Renāte Bērziņa
3. vieta - 11.a klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja Renāte Bērziņa
Sociālās zinības 5. klase ”Būsim veseli” ”(komandu konkurss)
3. vieta - 5.a klases skolnieks Mikus Feldmanis, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.a klases skolnieks Rihards Krūmiņš, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Mairita Gunta Volmane, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Līga Reimane, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Gabriela Gorodecka, skolotāja Guna Stūrmane
Sociālās zinības 6 klase ”Ko tu zini par Zemgali un Latviju”(komandu konkurss)
2. vieta - 6.a klases skolniece Santa Ģingule, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.a klases skolniece Līva Sloka, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.b klases skolniece Elza Gžibovska, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.b klases skolniece Monta Kalneta, skolotāja Guna Stūrmane
Zinātniski pētniecisko darbu skate 4. klasei
1. vieta - 4.b klases skolniece Madara Portnaja, skolotāja Vineta Zīverte
Dabaszinātņu konkurss 8. - 9. klasei (komandu konkurss)
1. vieta - 8.b klases skolnieks Emīls Melders, skolotāja Lolita Meinharde
1. vieta - 8.b klases skolnieks Filips Gundars Buncis, skolotāja Lolita Meinharde
1. vieta - 9.b klases skolnieks Kristers Kalniņš, skolotāja Lolita Meinharde
1 vieta - 9.b klases skolnieks Marks Hvežēnko, skolotāja Lolita Meinharde
Panākumi onkursos, olimpiādēs reģionā, valstī, starp valstīm
Zemgales reģionālā skolēnu ZPD 3. konference - konkurss
Ģeogrāfijas sekcija
2. vieta - 11. klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja Aina Krūmiņa
Ķīmijas sekcija
3. vieta - 12. klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums, skolotāja Lolita Meinharde
Ekonomikas sekcija
Atzinība - 12. klases skolniece Inga, skolotājs Igors Grigorjevs
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Veselības zinātnes sekcija
Atzinība - 11. klases skolniece Sintija Sausā, skolotāja Lolita Meinharde

Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference
Ģeogrāfijas sekcija
Atzinība - 11. klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja Aina Krūmiņa
Ķīmijas sekcija
3.vieta - 12. klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums - skolotāja Lolita Meinharde
Latvijas valodu skolotāju asociācijas daudzvalodu publiskās runas konkurss “Es piedzimu
laikā” 10. - 12. klasēm
Atzinība - 11.b klases skolniece Anastasija Visocka, skolotāja Rita Elste
Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde Šauļos (Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības projekta ietvaros), 42 dalībnieki no Latvijas
Starp Latvijas skolēniem 11. klašu grupā 3. vieta - 11.a klases kolnieks Arvīds Pelēcis,
skolotāja Sarmīte Čerņajeva

Ozolnieku vidusskolas 2012. gada panākumi sportā
Novadu 45. Skolēnu sporta spēles
1. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta

volejbolā
volejbolā
vieglatlētikā
basketbolā
volejbolā
„Drošie, veiklie”
vieglatlētikā
vieglatlētikā

B grupa (8.-9.kl. gr.)
B grupa (8.-9.kl. gr.)
B grupa (8.-9.kl. gr.)
C grupa (6.-7.kl. gr.)
C grupa (6.-7.kl. gr.)
D grupa (4.-5.kl. gr.)
D grupa (4.-5.kl. gr.)
B grupa (8.-9.kl. gr.)

zēni
meitenes
meitenes
zēni
meitenes
meitenes + zēni
meitenes
zēni

Kopvērtējumā 20 ieskaitēs:
1. vieta pamatskolu grupā
1. vieta vidusskolu grupā
Zemgales reģiona Skolēnu sporta spēles
1. vieta
1. vieta
1. vieta

volejbolā
volejbolā
futbolā

A grupa (10.-12.kl. gr.)
B grupa (7.-9.kl. gr.)
B grupa (7.-9.kl. gr.)

zēni, meitenes
zēni, meitenes
zēni

Latvijā
3. vieta
8. vieta

volejbolā „Lāse -2012”
volejbolā „Lāse -2012”

B grupa (8.-9.kl. gr.)
B grupa (8.-9.kl. gr.)
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2. vieta
2. vieta

volejbolā „Kurzemes kauss”
Starptautiskajās sacensībās
volejbolā „Duo woley Cap”

1997. g. un jaunāki
Valga

zēni (no 30 komandām)
Igaunija

Novadu 46. Skolēnu sporta spēles
1. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
1. vieta
2. vieta
3. vieta
3. vieta
3. vieta

basketbolā
futbolā
futbolā
vieglatlētikas krosā
basketbolā
basketbolā
vieglatlētikas krosā
basketbolā
„Tautas bumba”
basketbolā

A grupa (10.-12.kl. gr.)
B grupa (7.-9.kl. gr.)
A grupa (10.-12.kl. gr.)
E grupa (1.-4.kl. gr.)
C grupa (5.-6.kl. gr.)
B grupa (7.-9.kl. gr.)
C grupa (5.-6.kl. gr.)
A grupa (10.-12.kl. gr.)
D grupa (4.-5.kl. gr.)
B grupa (7.-9.kl. gr.)

jaunieši
jaunieši
jaunieši
meitenes + zēni
meitenes
zēni
meitenes + zēni
jaunietes
zēni
meitenes

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles
1. vieta

futbolā

B grupa (7.-9.kl. gr.)

zēni

Rīgas atklātās starptautiskās sacensības „Ziemassvētku kauss”
2. vieta

volejbolā

A grupa (10.-12.kl. gr.)

jaunieši

Jelgavas novada Latvijas jaunatnes čempionāts
3. vieta

volejbolā

1996.g.

jaunieši

Ozolnieku novada komandā Latvijas jaunatnes čempionāts
3. vieta

volejbolā

1997.g.

jaunieši

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciņos.

Skola 2011./2012. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:
 koris – 1. – 4. klasei,
 5. – 12. klasei
 vokālais ansamblis – 6. – 12. klasei
 vokālais ansamblis – 1. – 5. klasei
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 tautiskās dejas – 1. – 2., 3. – 4. un 5. - 7.klasei
Projekta ietvaros tika iegādāti 10 tautiskie tērpi 5. - 8.klasei – meitenēm un zēniem (vadītāja
Ieva Ziediņa)

 vizuālās mākslas pulciņš 1.-12. klasei (attēlā – rotājums skolas eglītei no sasmalcināta
papīra, vadītāja Renāte Bērziņa))

 sporta pulciņš 1. – 12. klasei
 skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei
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 floristikas pulciņš – 1. – 12. klase
Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaņas Ozolnieku
novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta centros.
Skolā izveidojušās savas tradīcijas:
 1. septembris – Zinību diena
 Dzejas dienas

 Gadskārtējās izstādes
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 5. un 10. klases iesvētīšana
 Skolotāju dienas atzīmēšana
 Lāčplēša dienas atzīmēšana pie bijušās Skuju skolas
 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā

 Ziemassvētku koncerts
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 Ziemassvētku labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”
 Ziemassvētku svinības darbiniekiem
 Barikāžu atceres diena

 Karnevāls
 Žetonu vakars 12. klasei
 Ģimeņu sporta diena
 Pēdējā zvana svētki
 Izlaidumi
 Absolventu salidojumi
 Dvēseļu stunda
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 Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem
 Ziemassvētku kauss 1.-12.klasei

 Vācu valodas diena Ozolnieku vidusskolā
 Ozolnieku novada Domes deputātu septembra sēdes organizēšana Ozolnieku
vidusskolā

 Karjeras diena - absolventu pēcpusdiena
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 Ozolnieku novada izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamo iepazīstināšana ar vidusskolas
darbību
 Ozolnieku novada sporta svētki

Izglītības iestādes galvenā prioritāte – Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcija
Sakarā ar 1. klases skolēnu skaita pieaugumu, skolā tiek izmantotas Bērnu attīstības un
izglītības centra telpas un skolas lasītavas telpas.

Izglītības iestādē tiek būvēts 4. stāvs. Jaunajā stāvā tiek plānots izvietot mācību klases,
mājturības kabinets ar mācību virtuvi, mūzikas klases, konferenču zāle, skolas muzejs un skolotāju
istabu. Uzbūve veidota ar divslīpņu jumtu, apdare gan jumtam, gan jaunajam stāvam – rūpnieciski
krāsots pelēks jumta skārds. Vizuālajam akcentam virs un zem jaunajiem logiem paredzēti zaļi
krāsota skārda iestarpinājumi.
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Viena no galvenajām Ozolnieku vidusskolas prioritātēm ir izglītības procesa pilnveidošana.
Šajā sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolas materiāli tehniskā
stāvokļa uzlabošana un modernizācija.

Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā
 Veikti 3 kapitālie kabinetu ar sagatavēm remonti
 Nomainīta novecojusī datortehnika (25 gab.)
 Izveidota dušas telpa tehniskajiem darbiniekiem
 Uzstādītas žalūzijas 5 kabinetiem
 Iegādāts sniega pūtējs

 Sporta zāles dušas telpās un koplietošanas telpās veikts kosmētiskais remonts
 Sporta zālē nosegtas ventilācijas caurules
 Iegādātas digitālās klavieres

Skolas īpašie sasniegumi
 Skolai sava - aktīva interneta mājas lapa – www.ozolniekuvsk.lv
 Internets visā skolā – gan lokālais tīkls, gan bezvadu tīkls
 Visas klases aprīkotas ar stacionāru projektoru
 Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas
 Tiek aktīvi lietota E–klase
 Licencēta vispārējās pamatizglītības programma ar izvēles iespēju otrās svešvalodas
apguvei (krievu valoda vai vācu valoda)
 Licencēta vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma ar iespēju
padziļināti apgūt humanitāros vai eksaktos priekšmetus
 Licencēta speciālās izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem
 Skolas izglītojamiem ir savs vienotais apģērba stils – vestīte ar skolas logo
 Skolas pagalmā, mastā, plīvo Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs

17

Publiskais pārskats 2012.

Piedalīšanās projektos un pasākumos
 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu
daudzpusējās partnerības” projekts „Cultural Cocktail/ Kultūras kokteilis”
Laiks: 2010. g.1.augusts – 2012.g. 31.jūlijs
Mērķis: Pilnveidot un paplašināt pedagogu un skolēnu zināšanas un prasmes un veicināt
interesi par Eiropas valodu un kultūru daudzveidību
Aktivitātes: Informācijas izpēte, mājas darbu sagatavošana un to prezentēšana projekta
sanāksmēs atbilstoši katras partnerskolas noteiktajam tematam. Projekta “Cultural cocktail”
grāmatas izveidošana par visām partnerskolām un projektā īstenotajām aktivitātēm

 Eiropas Sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos", viens skolotājs pieteicās 3. aktivitātē "Pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana" un saņēma sertifikātu
 Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos" Ozolnieku vidusskolas 1 skolotājs – saņēma
mērķstipendiju
 Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātā kustība „Draudzīga skola”,
misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem,
skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā
 Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem (Skolas piens)
Ozolnieku vidusskolā
 Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības
iestādēs (Skolas auglis) Ozolnieku vidusskolā
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 Skola piedalās Nacionāla mēroga programmā “Iespējamā misija”. Šīs programmas
ietvaros ekonomiku un matemātiku mācīja skolotājs Edvīns Elferts

Sadarbība ar sabiedrību
 Sarunu cikls ar skolēniem (4. – 12. kl.) M. Ose „Dažādu atkarību profilakse”
 Sarunu cikls ar skolēniem (2. – 6.kl.) – „Mutes veselības centrs” L. Seikstule „Zobu
higiēnas profilakse”
 Sadarbība ar CSDD – piedāvājums skolēniem un darbiniekiem J.Bergs„ J. Golubevs –
Velosipēdu tiesību kārtošana skolā
 Organizēts projekts "Minifenomens"

 Sadarbība ar PII "Zīlīte"

 Organizētas skolas vecāku konferences 2 reizes gadā (rudenī un pavasarī)
 Organizēts Latvijas mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju
seminārs
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 Dalība Ozolnieku novada svētkos
 Piedalīšanās talkā Ozolnieku novadā
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