Ja neesi paspējis iegūt pamatizglītību vai gribi turpināt mācības vidusskolā –
nāc mācīties Jēkabpils vakara vidusskolā!
Ar ko atšķiras mācību procesa organizācija Jēkabpils vakara vidusskolā no mācībām
dienas skolā?
Lūk, daži jautājumi un atbildes, ar kuriem ir vērts iepazīties.



Vai mācības notiek tikai vakaros?
Nē, ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko mācību režīmu: apmeklēt skolu dienā no 9.00 līdz
15.30 (ja ir 8 mācību stundas) vai vakaros no 16.20 (ja ir 0. stunda) līdz 21.30.
12. klasēm stundas jāapmeklē 3 dienas, 10.-11. klasēm- 4 dienas nedēļā. Pamatskolas posmā (7.9.klasēs) skola jāapmeklē katru dienu.



Kas ir eksternāts?
Programmas apguve eksternātā nozīmē, ka izglītojamais mācās patstāvīgi pēc skolas
izsniegtajiem materiāliem, saņemot nepieciešamās konsultācijas un uz skolu dodas kārtot
ieskaites
atbilstoši audzēkņu darba, ģimenes un sadzīves apstākļiem. Eksternātā gan
pamatskolas, gan vidusskolas posmā var mācīties no 18 gadu vecuma.

 Kādus mācību priekšmetus apgūst Jēkabpils vakara vidusskolā?
Vispārējās vidējās izglītības programmā (latviešu plūsmā) mēs piedāvājam vispārizglītojošo
virzienu, kurā triju gadu laikā tiek apgūtas svešvalodas (angļu un krievu), matemātika,
ekonomika, vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, informātika, kulturoloģija, latviešu
literatūra, latviešu valoda, mūzika un veselības mācība. Atšķirībā no dienas skolām vakara
vidusskolā nav sporta un mājturības.



Kā rīkoties, ja veselības problēmu dēļ nevar skolu apmeklēt katru dienu?
Nepieciešamības gadījumā (galvenokārt veselības problēmu dēļ) izglītojamie var mācīties pēc
individuālā plāna – neapmeklējot mācību stundas, bet tikai konsultācijas.



Vai skolēniem ir arī brīvlaiki?
Jā, tāpat kā dienas skolā, ir rudens , ziemas , pavasara un vasaras brīvdienas.



Kas var mācīties pedagoģiskās korekcijas klasēs?
Mācībām pedagoģiskās korekcijas 7.-9.klasēs latviešu plūsmā pieņemam izglītojamos
(jauniešus un pieaugušos), kuri dažādu – ģimenes, darba u.c. objektīvu apstākļu dēļ nav savlaicīgi
pabeiguši pamatskolu. Korekcijas klasēs uzņemam audzēkņus no 14 gadu vecuma. Pamats
audzēkņa ieskaitīšanai korekcijas klasē ir skolēna liecība. Šogad ir iespēja mācīties arī 6. klasē.



Vai var pāriet no dienas skolas, ja ir atskaitīts ar diviem nepietiekamiem vērtējumiem?
Kurā klasē uzņems?
Vidusskolēniem, kuri beiguši 10.vai 11. klasi ar 1 vai 2 nepietiekamiem vērtējumiem un ir
atskaitīti no skolas, ir iespēja iestāties Jēkabpils vakara vidusskolā un tikt pārceltiem nākamajā
klasē, protams, izvērtējot iespēju 1.semestra laikā sekmīgi nokārtot ieskaites šajos mācību
priekšmetos par iepriekšējo klasi.



Vai var turpināt mācības vakara vidusskolā, ja nav pabeigta arodskola un nepieciešama
vidējā izglītība?
Šāda iespēja ir. Tiek izskatīts sekmju izraksts ar vērtējumiem no arodskolas un, pamatojoties
uz to, tiek lemts par iespēju turpināt mācības 11.vai 12. klasē.



Ko darīt, ja ir liels pārtraukums mācībās un ir atsevišķi mācību priekšmeti, kuru apguvei
nepieciešams ilgāks laika periods?
Ja mācību gada beigās saņemts nepietiekams vērtējums, vakara vidusskolā drīkst pārcelt uz
nākošo klasi ar diviem vērtējumiem, kas ir zemāki par 4 ballēm. Šie vērtējumi jāuzlabo 1.
semestra laikā pēc individuāla mācību plāna. Strādājošajiem piedāvājam konsultācijas sestdienās.



Vai mācoties Jēkabpils vakara vidusskolā ir iespējams saņemt brīvpusdienas?
Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem skolēniem, kuriem tās pienākas.



Vai Jēkabpils vakara vidusskola nodrošina ar mācību grāmatām?
Jā, audzēkņi ir nodrošināti ar mācību grāmatām.

Esi gaidīts Jēkabpils vakara vidusskolā!
Dokumentus pieņemam no plkst. 900 līdz 1600 Palejas ielā 32, Jēkabpilī, līdz 22.jūnijam un no
07.augusta līdz 31.augustam. Lūdzam vecākus savlaicīgi (pēc liecības saņemšanas) izlemt par
skolas maiņu bērniem, ja esat izvēlējušies mācības turpināt Jēkabpils vakara vidusskolā, jo 6.-9.
klasēs vietu skaits ir ierobežots!
Uz pārrunām ar direktori arodskolu audzēkņiem jāierodas 21.augustā no plkst. 9.00 līdz 14.00
vai jāsazinās telefoniski.
6.-9.klašu nepilngadīgiem skolēniem uz pārrunām par iespēju mācīties vakara vidusskolā
jāierodas kopā ar vecākiem vai aizbildņiem, iepriekš saskaņojot pa tālruni 20046547(direktorei).
Tālrunis uzziņām: 65231464 (lietvede)

