Nākamais solis - vidusskola!
Ogres 1. vidusskolas dienas programmu piedāvājums
2018./19. mācību gadam

Lielā izvēle
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Kam ieteicams mācīties
vidusskolā?
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Kādēļ mācības Ogrē ir laba
izvēle?
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Kādēļ Ogres 1. vidusskola ir
laba izvēle?

●
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Jaunietim, kurš savu nākotni saista ar intensīvām
studijām augstskolā
Jaunietim, kurš vēlas gūt fundamentālas zināšanas un
prasmes dažādās zinātņu jomās
Ogrē mācās daudz talantīgu jauniešu, radot iespēju gan
iedvesmoties vienam no otra, gan konkurēt savā starpā
Ogrē jaunietim tiek dota iespēja īstenot savus pasaules
glābšanas plānus
Ogrē ir daudz aktīvās atpūtas, sporta, izaugsmes iespēju
Plašs programmu piedāvājums - komercdarbība, teātra
māksla, sociālās un humanitārās zinātnes, matemātika,
dabaszinības un tehnika
Kvalitatīvas mācību stundas visās zinātņu jomās
Iespēja īstenot vērienīgas ieceres, papildus atbalsts talantiem

Ogres 1. vidusskolas programmu piedāvājums
Programmas un virzieni
Matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena
programma
Vispārizglītojošā virziena
programma (sociālās un
humanitārās zinātnes)
Vispārizglītojošā virziena
programma
(komercdarbība)
Vispārizglītojošā virziena
programma (teātra māksla)

Mācību stundu plāns

Papildus informācija

ej.uz/matem_dabas_tehn

10. un 11. klasē jāraksta Zinātniski pētnieciskais
darbs. Vairāk matemātikas un fizikas. 11. un 12.
klasē skolēni apgūst programmēšanu.

ej.uz/soc_hum_zinatnes

10. un 11. klasē jāraksta Zinātniski pētnieciskais
darbs. Vienīgais virziens, kurā tiek apgūta trešā
svešvaloda - spāņu valoda.

ej.uz/komercdarbiba

ej.uz/teatra_maksla

10. un 11. klasē jāveido skolēnu mācību uzņēmums.
Tiek apgūta komercdarbība, finases un
grāmatvedība, komerctiesības. Programmas blogs.
Katru gadu jāveido teātra izrāde. Tiek apgūta teātra
māksla, solo un ansambļa dziedāšana, skatuves
kustība.

Ogres 1. vidusskolas pieredze
Ja mācību priekšmeta padziļinātā apguvē ir
ieinteresēti vismaz trīs vidusskolēni, skolotāja
vadībā tiek veidota vidusskolas olimpiskā komanda.
Šadas komandas ir bioloģijā, matemātikā un citos
mācību priekšmetos.
Skolēni, kuriem mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos veicies sevišķi labi, mācību gada
noslēgumā tiek apbalvoti īpašā ceremonijā. Jau
vairākus gadus tiek pasniegtas arī AS “Akvedukts”
sarūpētās naudas balvas.

Ogres 1. vidusskolas pieredze
Katrā mācību gadā vidusskolēni dodas vairākās
mācību ekskursijās. Sevišķi aktīvi darba pasaules
izpētē ir komercdarbības virziena skolēni. Skolēni
dodas gan uz ražošanas, gan pakalpojumu
sniegšanas uzņēmumiem. Teātra virziena skolēnus
sagaida daudzas vizītes uz teātriem un citiem
kultūras dzīves notikumiem.
Komerdarbības virziena skolēni uzņēmumu vizītēs
ne vien smeļas jauna zināšanas un iedvesmu, bet arī
palīdz uzņēmējiem risināt dažādas reālās dzīves
problēmas.

Ogres 1. vidusskolas pieredze
Dzīve nav tikai mācību darbs! Skolēnu pašpārvalde
piešķir skolas ikdienas dzīvei krāsu un garšu.
Pašpārvalde rīko visu gaidīto Ziemassvētku balli,
dažādas akcijas (vai esi gatavs uz skolu nākt
pidžamā?) un pasākumus.
Skolēniem ir iespēja pievienoties skolas jauktajam
korim un ansamblim, iesaistīties dažādos
starptautiskos projektos un pasākumos.

Uzņemšana Ogres 1. vidusskolā
1. Uzņemšana Ogres 1. vidusskolā sākas 2018. gada 18. jūnijā un ilgst līdz 20. jūnijam. Uzņemšana ilgst no plkst.
9.00 līdz 13.00 Ogres 1. vidusskolas telpās.
2. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā tiek uzņemti skolēni, kuru matemātikas, bioloģijas,
ķīmijas un fizikas gada vērtējumu summa ir visaugstākā.
3. Sociālo un humanitāro zinātņu, komercdarbības un teātra mākslas virzienos tiek uzņemti skolēni, kuru vidējā
atzīme ir visaugstākā.
4. Ar uzņemšanas kārtību pilnā apmērā varat iepazīties te: https://ej.uz/uznemsanas_kartiba

Kontakti
Direktors Igors Grigorjevs +371 29697125
igors.grigorjevs@ogres1.lv
Direktora vietniece Irina Grigale +371 20233684
irina.grigale@ogres1.lv

