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«Man patīk skola, tur mācījās mana 
meita. Pozitīva skolotāju attieksme 
pret skolēniem un viņu vecākiem. 
Skolā pieeju cenšas atrast katram 

bērnam. Manam bērnam patīk skolas 
skolotāji. Man kā vecākam patīk skola 

un tajā notiekošie pasākumi!»

(1.a klase)

Mācību procesa pāreja latviešu 
valodas plūsmā

22.01.2020. ar domes rīkojumu skolā 
var atvērt 1. klases, kurās mācības 

notiek tikai valsts valodā

«Ļoti svarīgs ir baseina 
tuvums skolai, kas ļauj 

skolēnam apgūt peldēšanas 
prasmes. Labas atsauksmes 

par skolu draugu lokā!»
(1.b klase)



Skolas vīzija
Attīstīt skolēna spēju mācīties

mūža garumā, 
domāt un darboties kompleksās

situācijās,
dzīvot daudzveidīgā pasaulē 

kā aktīvam,
atbildīgam pilsonim

Skolas vērtības
Cieņa

Atbildība

Sadarbība



Skolas pase

Skolēni

Skolas 
vadības 

komanda

Atbalsta 
personāls

SkolotājiVecāki

Izglītības 
programmas



Neformālā izglītība

Teātra pulciņš

Mazais pētnieks

Datorika

Koris

Tautiskās dejas

Koriģējošā vingrošana

Sports
Angļu valoda



Tradīcijas

Tēvu diena

Dzejas dienas

Skolas dzimšanas diena

Miķeļdienas tirgus

Labo darbu nedēļa

Ziemassvētku uzvedums

100 dienas skolā

Ritmikas diena

Pateicības diena



1.klašu vecāki par skolu...

«Mums kā vecākiem patīk 

vienkāršība skolā un 

skolotāju darbs. Dēls, 

Daniels atzīst, ka viņam 

patīk mācīties!»

(1.a klase)

«Skola ir gaiša un tajā ir 

patīkami uzturēties. Skolā 

strādā brīnišķīgi, atsaucīgi un 

atbalstoši skolotāji. 

Mācoties attālināti skolotāja 

veltīja laiku katram bērnam 

individuāli.»

(2.a klase)

«Bērni ne reizi nav 

teikuši nevēlas iet uz 

skolu. Kad mācības 

notika attālināti, 

bērniem pietrūka 

klases biedri.»

(1.a klase)

«Izvēlējāmies 

Ventspils 

6.vidusskolu, jo 

dzirdēju ļoti daudz 

labas atsauksmes.»

1.b klase



Skolotāja
Sarmīte Pāvelsone

Patīk doties tuvās un tālās 
ekskursijās. Reizi gadā 

dosimies kopā ar skolēniem 
ekskursijā iepazīt Latviju!

Patīk apmeklēt kultūras 
pasākumus. Arī skolēni kopā ar

mani dosies uz teātri,
koncertu, izstādi!

Aktīva- patīk 
peldēt, skriet, 

vingrot. 
Piedalīsimies 

kopīgās sporta 
aktivitātēs!

Regulāri pilnveidoju sevi un 
mācos. Arī skolēni apgūs skolā 

dažādas gudrības, un es 
palīdzēšu viņiem

uzkāpt Zinību kalnā!



Skolotāji un skolēni par skolu...



Es izvēlos 
Ventspils 

6.vidusskolu!

http://6vsk.ventspils.lv/

http://6vsk.ventspils.lv/

