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Iekšējie noteikumi
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Irlavas pamatskolas
pamat
konkursa
“Labākā klase” nolikums
Mērķis
Skolēnu atbildīgas
īgas un aktīvi
akt vi pilsoniskas attieksmes pret saviem pienākumiem
pien
un
savstarpējāss tolerances veidošana.

Uzdevumi
1. Motivēt skolēnus mācību
ā ību darbam un atbildīgu
atbild
attieksmi pret saviem un klases mācību
m
darba
rezultātiem.
2. Veidot pozitīvu sadarbības
ības vidi klasēs
klas un skolā.
3. Aktivizēt skolēnu
nu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos,
kumos, popularizējot
populariz
skolas vārdu
novadā, valstī, pasaulē.

Dalībnieki
Skolas 4. -9. klases.

Konkursa norises laiks
No 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 17. maijam.
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Konkursa norise un vērtēšana
1. Mācību darba rezumējums.
1.1. Noapaļota klases vidējā atzīme līdz veselam skaitlim visos mācību priekšmetos visiem
skolēniem dod klasei tādu pašu punktu skaitu.
1.2. Sasniegumi Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
konkursos:
1.2.1. Par katru iegūto pirmo vietu
5 punkti
1.2.2. Par katru iegūto otro vietu
4 punkti
1.2.3. Par katru iegūto trešo vietu
3 punkti
1.2.4. Par katru iegūto atzinību
2 punkti
1.2.5. Par dalību
1 punkts
1.3. Sasniegumi reģiona vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās,
konkursos un citās aktivitātēs:
1.3.1. Par katru iegūto pirmo vietu
10 punkti
9 punkti
1.3.2. Par katru iegūto otro vietu
1.3.3. Par katru iegūto trešo vietu
8 punkti
1.3.4. Par katru iegūto atzinību
7 punkti
6 punkts
1.3.5. Par dalību
2. Dalība ārpusstundu pasākumos skolā.
2.1. Dalība skolas pasākumos, kuros skolēni ir klausītāji (lekcijas, tikšanās u.c.):
2.1.1. Ja piedalās 90-100% skolēnu, 5 punkti
3 punkti
2.1.2. Ja piedalās 50-89% skolēnu,
2.1.3. Ja piedalās 1-49% skolēnu,
1 punkts
2.2. Dalība skolas konkursos ar komandu:
2.2.1. Par iegūto pirmo vietu
5 punkti
2.2.2. Par iegūto otro vietu
4 punkti
2.2.3. Par iegūto trešo vietu
3 punkti
2.2.4. Par dalību
1 punkti
2.3. Dalība skolas konkursos un pasākumos ar skolēna individuālu vērtējumu (daiļrunas
konkurss, dziesmu vakars u.c.):
2.3.1. Par katru iegūto pirmo vietu
4 punkti
2.3.2. Par katru iegūto otro vietu
3 punkti
2.3.3. Par katru iegūto trešo vietu
2 punkti
2.3.4. Par dalību
1 punkts
3. Dalība ārpussskolas pasākumos.
3.1. Teātra, kino, koncerta apmeklējums
15 punkti
3.2. Klases ekskursija, pārgājiens vai līdzīgs pasākums 10 punkti
3.3. Klases vakars
5 punkti
4. Dalība interešu izglītības pulciņos:
4.1. Ja piedalās 80-100% skolēnu,
5 punkti
4.2. Ja piedalās 40-79% skolēnu,
3 punkti
4.3. Ja piedalās 1-39% skolēnu,
1 punkts
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5. Piedalīšanās zibakcijās (makulatūras vākšana u.c.).
1 punkts
Par klases katru dalību kādā no akcijām
6. Publikācija skolas mājas lapā. Par katru publikāciju 2 punkti.
7. Skolēnu mācību stundu izvērtējums.
Katrs mācību priekšmeta skolotājs novērtē klases darbu mācību stundā, īpaši
konkursam katrai klasei paredzētā kastītē ievietojot krāsainu bumbiņu:
7.1. sarkanu bumbiņu, ja darbs mācību stundā bijis ļoti kvalitatīvs,
7.2. zilu bumbiņu, ja darbs mācību stundā novērtēts negatīvi.
Konkursa vērtēšanas komisija
Direktore Aiva Platace
Direktores vietniece audzināšanas darbā Guntra Straupmane
Skolotāja Ilze Smirnova
Direktores vietniece mācību darbā Liene Baumane

Apbalvošana
1.
2.
3.
4.

Katra klases saņem pateicību par dalību konkursā.
Par iegūto 1. vietu klase saņem apmaksātu ekskursiju 100 Eiro apmērā.
Par iegūto 2. vietu klase saņem apmaksātu ekskursiju 75Eiro apmērā.
Par iegūto 3. vietu klase saņem apmaksātu ekskursiju 50 Eiro apmērā.

01.10.2018.

Direktores vietniece audzināšanas darbā

G. Straupmane
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