Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola- skola ar dvēseli!
Ja es spētu, es šo vietu debesīs celtu. Un ne jau tādēļ, ka kāds cits tā vēlas, bet tieši tādēļ, ka tās ir kā mājas. Te var tā
sēdēt, šūpojot kājas, dzerot tēju un veroties pasaulē. Te tu drīksti būt tu, tieši tāds, kāds tu esi.
(Paula Āboliņa-Ābola, 2010.gada absolvente)

Kas ir KMHZV?
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola (KMHZV) dibināta 1989.gadā. Tā bija pirmā
alternatīvā skola Latvijā un arī mūsdienās saglabā savu unikalitāti, jo piedāvā gan vispārizglītojošo
programmu, gan profesionālās ievirzes programmu vizuāli plastiskajā mākslā.
KMHZV ir mūsdienīga, progresīva un konkurētspējīga vidusskola ar savu filozofiju un atšķirīgu
pieeju mācību procesam, kurā attiecības starp skolēniem un skolotājiem balstītas savstarpējā cieņā un sapratnē.
2019./2020.m.g. sākumā skolā mācījās 273 izglītojamie, 60 no tiem- vidusskolā. Programmu “Vizuāli
plastiskā māksla” apgūst 224 audzēkņi, t.sk. 145 no citām izglītības iestādēm.
Kāpēc izvēlēties KMHZV?
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Mājīga vide un klašu sistēma –katrai klasei ir sava telpa, kurā notiek visi mācību priekšmeti izņemot
tos, kuriem nepieciešams īpašs aprīkojums (ķīmija, sports, mūzika u.tml.).
Izcili mācību sasniegumi (balvas Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā latviešu valodā, angļu valodā,
bioloģijā un matemātikā).
Reiz gadā piešķiram motivācijas stipendiju vidusskolēniem, kam vidējais vērtējums ir 8,5 balles un
augstāks. Par tās apmēru lemj Skolas padome.
74% KMHZV absolventu studē Latvijas vai ārzemju universitātēs, 61% absolventu studē budžeta
grupās (2015.-2019.g.).
Vispusīgi izglītoti jaunieši, jo absolventi veiksmīgi iestājas un studē gan eksaktas, gan humanitāras
ievirzes studiju programmās.
Profesionāli un atsaucīgi skolotāji, kas nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.
KMHZV ir viena no vecākajām skolēnu līdzpārvaldēm Latvijā, kas darbojas kopš 1993. gada.
Vidusskolēniem ir iespēja apgūt teoriju auto apmācībā bez maksas SIA «Modra autoskolā».
Iespēja attīstīt talantu mākslās (gleznošanā, grafiskajā dizainā, keramikā, zīmēšanā, grafikā, vides
dizainā un tekstildizainā), svešvalodās (angļu valoda-padziļināti, vācu un krievu valoda) un
tehnoloģijās (programmēšana, robotika, animācija un datordizains).
Dalība starptautiskos festivālos (koris un JDK “Austra” viesojušies Čehijā, Bulgārijā, Bosnijā,
augustā plānots doties uz festivālu Maķedonijā).
Dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (koris piedalās kopš 2005.g. un deju
kolektīvi kopš 1996.g.).
Sporta stundās un starpbrīžos var spēlēt basketbolu, volejbolu un tenisu pie skolas uzbūvētajā sporta
laukumā.
Kopš 2018.gada vidusskolēni iesaistās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā. Aktīvākie
skolēni dodas uz bezmaksas semināriem Rīgā, Briselē un Strasbūrā.
Interesanti projekti un nometnes sadarbībā ar vietējiem un ārzemju jauniešiem.
Skolēni paši veido dizainu skolas kalendāram un plānotājiem, iesaistās avīzes “MESS” tapšanā..
Mūsu skolā ir vislabākās balles un vissirsnīgākie, interesantākie pasākumi Kuldīgā (skolēnu
vērtējums).

KMHZV vidējās izglītības programma 2020./2021.m.g.
Programma izstrādāta, ņemot vērā 9.kl. skolēnu intereses, absolventu un vecāku vērtējumu. Padziļināti
piedāvājam apgūt tos mācību priekšmetus, kuros mums ir labākie sasniegumi novadā un CE rezultāti virs
vidējiem rādītājiem valstī.
Mācību slodze nepārsniedz 36 stundas nedēļā.
Mācību satura apguves kursi un līmeņi
Pamatkurss

Padziļinātais kurss

Specializētais kurss

(optimālais līmenis)

(augstākais līmenis)

(specifiskas zināšanas un prasmes)

Mācies visu!
– Latviešu valoda un literatūra
– Angļu valoda (B2 līmenis),
krievu/vācu valoda (B1 līmenis)
– Sociālās zinības (politika,
tiesības, ekonomika) un vēsture
– Kultūra un māksla (mūzika,
vizuālā māksla, skatuves māksla)

– Fizika
– Ķīmija
– Bioloģija
– Ģeogrāfija
– Matemātika
– Dizains un tehnoloģijas
– Veselība un sporta

Izvēlies trīs!
– Angļu valoda (C1 līmenis)
– Kultūra un māksla
– Bioloģija
– Dizains un tehnoloģijas*

Izvēlies vienu vai divus!
– Uzņēmējdarbības pamati
– Vācu valoda (B2 līmenis)
– Psiholoģija
– Vizuāli plastiskā māksla

(vides dizains, produktu dizains,
interjera dizains un modes dizains)

(gleznošana, grafiskais dizains,
keramika, zīmēšana, grafika, vides
dizains un tekstildizains)

Izstrādā projektu darbu vienā
no kursiem
(piemēram, analizē angļu valodas
lietojumu pusaudžu vidū, organizē
pasākumu, pēti kaļķa ietekmi uz
augiem, izstrādā interjera dizainu savai
istabai, izveido tērpu kolekciju u.tml.)

– Digitālais dizains
(teksts, attēls 2D, 3D grafika,
animācija, video, skaņa)

*Mākslas skolai ir laba tehniskā bāze
un iespēja sadarboties ar nozares
profesionāļiem

Valsts pārbaudes darbi vidusskolā
(11.vai 12.klasē)

Latviešu valodā (optimālais
līmenis)

Svešvalodā (optimālais līmenis)
Matemātikā (optimālais līmenis)

Divos no padziļinātajiem
kursiem (augstākais līmenis)

Specializētajos kursos nav
valsts pārbaudes darbu

Ja valsts pārbaudes darbu svešvalodā
kārto augstākajā līmenī, optimālajā
līmenī tas nav jākārto.

Uzņemšana 10.klasē sākas 15.jūnijā!
Nepieciešamie dokumenti – sekmju izraksta un apliecības par pamatizglītību kopijas, skolēna vecāka vai
likumīgā pārstāvja parakstīts iesniegums (pieejams www.kmhzv.kuldiga.lv).
Dokumentus var iesniegt:
•
•
•

elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu kmhzv@kuldiga.lv;
klātienē, iepriekš vienojoties par konkrētu laiku (tālr.27020578);
nosūtot pa pastu uz adresi Pētera iela 5, Kuldīga, LV-3301.

“Uzskatu, ka KMHZV piedāvātais sajaukums jeb kombinācija – eksaktie un humanitārie priekšmeti – ir labākais, kas
var būt.”
(Dāvis Meike, 2004.g. absolvents, ražošanas un plānošanas inženieris
Mercedes-Benz rūpnīcā Vācijā)

Tu vari būt daļa no KMHZV! Nāc mācīties!
Informācija par KMHZV atrodama:
www.kmhzv.kuldiga.lv
https://www.facebook.com/kmhzv/
https://instagram.com/kmhzv_

