Talsu Kristīgās vidusskolas darbības kvalitātes apraksts
Talsu Kristīgā vidusskola (turpmāk tekstā TKS) atrodas Talsu pilsētas centrā,
Grota ielā 1. Kontakttālrunis: 29256504 ( direktore Inguna Gruzniņa); e-pasts:
Ingunatks@gmail.com; mājas lapa: www.talsichristianschool.com . TKS ir
starpkonfesionāla privātskola, kura darbu sāka 1995.gada 1.septembrī kā
sākumskola ar 37 skolēniem no 1.-4.klasei. Katru nākamo gadu, atverot pa klasei,
TKS ir izaugusi par vidusskolu, kurā īsteno LR IZM licencētas un akreditētas mācību
programmas - Pamatizglītības programmu (kods 21011111) un Vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011). TKS mācības
notiek latviešu valodā. Skolā mācās 200 skolēni. 2009./10.m.g. skolēnu skaits pieauga
par 25%, kas procentuāli bija lielākais skolēnu skaita pieaugums valstī. TKS uzskata,
ka ikviens bērns ir īpašs, tāpēc mācību un audzināšanas darbs tiek vērsts uz katra
bērna personības attīstību saskaņā ar Dieva dotajām spējām un skolēna paša vēlmi tās
attīstīt un pilnveidot.
Skolēnu sasniegumi valsts necentralizētajos un centralizētajos pārbaudes
darbos apliecina TKS īstenotā izglītības procesa augsto kvalitāti. 2009./10.m.g. no 20
Talsu novada skolām, 3.un 6. kl. valsts pārbaudes darbā TKS bērni latviešu val. bija l.
vietā. Iegūtie ABC līmeņi vidusskolas centralizētajos eksāmenos bija konkurētspējīgi:
TKS rezultāts bija 95,24%, kas bija augstākais rādītājs starp Talsu, Dundagas un
Rojas novada 11 vidusskolām un augsts salīdzinājumā ar Latvijas vidējo rādītāju 49,23%.
Darbā ar talantīgajiem skolēniem skolotāji strādā individuāli, ieguldot
papildus darbu. Mācību olimpiādēs TKS skolēni iegūst godalgotas vietas novadā un
piedalās olimpiādēs valstī. Skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, piedalās
dažādos konkursos: matemātikas konkursā „Tik vai Cik” valstī 3.kl. skolēni ieguva
3.vietu; organizācijas CREATIVUS rīkotajā konkursā ”Ko tu zini par Latviju?” 164
komandu konkurencē mūsu jaunieši ieguva 5. vietu, CSDD rīkotajā konkursā „Esi
mobils”-atzinību. Jaunieši piedalās organizācijas „Homo ecos” konkursā „Dabapiedzīvojums- daba”. Jaunieši rakstījuši projektu portālam „Labie darbi”, pieteikuši
dalību konkursā „Zvaigžņu klase”.
Ar skolēniem, kuriem ir grūtības apgūt mācību vielu, skolotāji strādā
individuāli konsultācijās, sadarbojas ar skolēnu vecākiem un garīgi stiprina skolēnu
noticēt savām spējām. Mācību sasniegumu vērtēšanā vērā tiek ņemtas skolēna spējas
un atbilstoši spējām ieguldītais darbs. Skolēna izrādītā centība tiek vērtēta pozitīvi.
TKS notiek bērnu invalīdu integrācija veselo bērnu vidū. Skolēni tiek mācīti pieņemt
par savējiem skolēnus ar īpašām vajadzībām, respektēt un cienīt tos, kuriem klājas
grūtāk. Skolas telpas ir pielāgotas, lai skolā varētu mācīties skolēni ratiņkrēslā. Skolā
tiek ņemts vērā ārstu ietikums dažiem skolēniem iespēju robežās nodrošināt īpašu
ēdienu pusdienās. Pedagoģiskais kolektīvs un skolas apkalpojošais personāls respektē
katra skolēna speciālās vajadzības.
TKS rit aktīva ārpusstundu dzīve – dažādi pasākumi, kuros var izpausties
skolēnu talanti un spējas. Īpaši tiek atzīmētas Lāčplēša, 18.novembra un Barikāžu
dienas – Dievs mums Latviju devis par mājām, un to mēs mācām arī skolēniem.
Pamatā skolas ārpusstundu darbs rit pēc baznīcas kalendāra – Pļaujas svētki,
Ziemassvētki, Lieldienas u.tml. Reizi mēnesī notiek bērnu dievkalpojums kādā no
Talsu dievnamiem – TKS ir starpkonfesionāla skola, kurā tiek mācīta Kristīgā
mācība nevis uzspiestas kādas konkrētas konfesijas dogmas vai rituāli. TKS nevienu
nespiež ticēt, taču piedāvā mācīties par Dievu; izvēli – ticēt un dzīvot saskaņā ar

ticību, atstājot katra personīgā ziņā. Bērnu dievkalpojumi un rīta svētbrīži ir daļa no
skolas mācību un audzināšanas procesa.
TKS darbojas skolēnu dome, kuras pārstāvji iesaistījušies Talsu, Dundagas un Rojas
novadu jauniešu pašpārvalžu apvienības/TAS.ES./ darbā. Jaunieši aktīvi darbojas
„Sarkanā Krusta” jaunatnes Kurzemes komitejas Talsu nodaļā, Valdemārpils
jaunatnes iniciatīvu centrā, arī Jaunsargos. Jaunieši aktīvi iesaistījās organizācijas
„Tēvijas sargs” Talsu jaunatnes nodaļas izveidē un šīs organizācijas rīkotajos
pasākumos visā Latvijā. TKS vidusskolēnu koris ir konvertējis Amerikā un10.
Skolēnu Dziesmu svētkos koru karos ieguva sudraba diplomu. Mācību gada
noslēgumā tos skolēnus, kuru vidējā atzīme ir 7 un vairāk, skola apbalvo ar
apmaksātu izklaidi ūdens atrakciju parkā. Mācību gada noslēguma dievkalpojumā tiek
sveikts balvas „Talsu Kristīgās skolas lepnums” ieguvējs.
Vasarās TKS jaunieši kalpo par vadītājiem kristīgajās bāreņu nometnēs. Tās
tiek organizētas kopā ar amerikāņu kristiešiem. Mūsu jaunieši mācās kļūt par
vadītājiem, uzņemties atbildību un novērtēt, cik liela vērtība ir pašu ģimene. Jauna
tradīcija ir TKS organizētās kristīgās jauniešu nometnes TKS skolēniem. To laikā
skolēni klausās kristīgi izglītojošas lekcijas, piedalās dievkalpojumos, mācās Bībeli.
Tā kā pedagogi un arī daļa jauniešu šajās nometnēs ir amerikāņi, nometne ir lielisks
laiks angļu valodas praktizēšanai. Nometnes TKS jauniešiem ir bezmaksas.
Skolēni, kuru atestātā zemākais vērtējums ir 4 balles, tiek uzņemti vidusskolā
bez iestājpārbaudījumiem. Ar skolēniem, kuri ir nesekmīgi, bet vēlas mācīties
vidusskolā, notiek pārrunas, lai skolas vadība noskaidrotu skolēnu motivāciju un
iespējas vidusskolā mācīties sekmīgi. Rupjš skolēnu iekšējās kārtības pārkāpums ir
lamāšanās, necenzētu vārdu lietošana. TKS skolēni nesmēķē, nelieto alkoholu un
narkotikas – tas nav savienojams ar kristīgās skolas skolēnu stāju.
Mācību maksa ir 10;- Ls/mēn. Skola piedāvā siltas pusdienas, kuras tiek
gatavotas skolas virtuvē. Skolai ir moderna materiāli tehniskā bāze, kas pilnībā
nodrošina mācību standartu apguvi – datorklase ar jauniem datoriem, ķīmijas
laboratorija, jauna sporta un trenažieru zāle. Skolas materiāli tehniskā bāze regulāri
tiek atjaunota un uzlabota.
Skolas vīzija ir attīstīt Talsu Kristīgo vidusskolu par daudzpusīgu kristīgu
izglītības iestādi, kas īsteno paradigmas maiņu izglītībā atbilstoši modernās pasaules
prasībām, un kuras izglītības un audzināšanas koncepcija balstīta augstākajos Bībeles
baušļos: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no
visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu
tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” (Mat. 22:37 – 39)

