
 

  

APSTIPRINU  

Dagdas  novada IKSN  vadītāja  

4.09.2018,rīk.nr.10-4/23  

  

  

  

  

Dagdas  novada   Izglītības  , kultūras  un  sporta  nodaļa   
  

  

  

SKOLĒNU KONKURSU  

  2018./2019. m.g.   

  

1. „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBĀS”  

2. „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS” 

3. „AKTĪVĀKAIS SKOLĒNS”,  

 „AKTĪVĀKAIS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KOLEKTĪVS”  

4. „SPORTA LAUREĀTS”,   

“GADA SPORTA KOMANDA”  
  

  

  

Nolikums  
  

  

Konkursu mērķi:    

• motivēt un aktivizēt skolēnu mācību darbu;  

• veicināt un popularizēt skolēnu iesaisti ārpusstundu   aktivitātēs.  
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KONKURSS  
  

 „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBĀS”  
  

  
Konkurss notiek tekošā mācību gada garumā.  

Piedalās 5.- 12. klašu skolēni.   

Katrs skolēns iegūst punktus pēc šādas sistēmas:  

  

     

Max. 10 

punkti  
Tiek ņemta vērā skolēna gada vidējā atzīme   

  

Klases audzinātājs katru 

mēnesi  aprēķina katra skolēna 

vidējo atzīmi, gada  beigās  

aprīlī aprēķina gada atzīmi  un 

iesniedz IKSN  

  

  

  

Rezultātus apkopo skolas administrācija.  

   

Mācību gada beigās trīs augstāko vidējo atzīmi ieguvušie skolēni katrā no klašu grupām  

  * 5.-6.kl. *7.-9.kl. *10.-12.kl.  

  

  

  

tiek titulēti kā „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBĀS” un apbalvoti ar Dagdas  novada    Goda   

diplomu  un    piemiņas balviņām.   
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KONKURSS  

 „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS”  
  

Konkurss notiek tekošā mācību gada garumā. Piedalās 

1.- 4.kl., 5.- 12. klašu skolēni.  

 Katrs skolēns iegūst punktus pēc šādas sistēmas:  

  

Punktu sistēma 5.- 12. klašu skolēniem  
  

 

Punkti  Starpnovadu  mācību priekšmeta olimpiādēs 

/  Dagdas novada  olimpiādē  (punkti  dalās  

uz  pusēm)  

  

10 punkti  1.vieta  

Punktus aprēķina 

direktora vietniece 

mācību darbā vai 

skolas direktors/e  

9 punkti  2. vieta  

8 punkti  3. vieta  

7 punkti  ATZINĪBA  

2 punkti  
Dalība Starpnovadu  mācību priekšmeta 

olimpiādēs   

Piedalīšanās reģiona olimpiādēs un iegūta vieta -   

punktu summa tiek reizināta ar koeficientu 2  

Piedalīšanās republikas olimpiādēs un iegūta vieta –  punktu 

summa tiek reizināta ar koeficientu 3  

  

Punktu sistēma 1.- 4. klašu skolēniem  
  

 

Punkti  Mācību olimpiādes    

10 punkti  1.vieta Dagdas novada olimpiādē  

Punktus aprēķina 

direktora vietniece 

mācību darbā vai 

skolas  direktors/e  

9 punkti   2. vieta Dagdas novada olimpiādē  

8 punkti   3. vieta Dagdas novada olimpiādē  

7 punkti   ATZINĪBA Dagdas novada olimpiādē  

2 punkti  
Piedalīšanās novadu  mācību priekšmeta 

olimpiādē  

Piedalīšanās reģiona olimpiādēs un iegūta vieta -  punktu 

summa tiek reizināta ar koeficientu 2  

  

Rezultātus apkopo direktora vietniece mācību darbā.   

  

Mācību gada beigās trīs lielāko punktu summu ieguvušie skolēni katrā no klašu grupām        

*1.-4.kl. ,*5.-6.kl.,*7.-9.kl. *10.-12.kl.  

tiek titulēti kā  „VEIKSMĪGĀKAIS MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS” un apbalvoti ar 

Dagdas novada Goda diplomu    un piemiņas balviņām..   
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KONKURSS  

„AKTĪVĀKAIS SKOLĒNS” „AKTĪVĀKAIS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

KOLEKTĪVS”  
  

Konkurss notiek tekošā  mācību gada garumā.  

Piedalās 2.-12. klašu skolēni.  

 Katrs skolēns iegūst punktus pēc šādas sistēmas:  

  

Nr.  Skolēna aktivitāte  

Iegūtie punkti  

Piedaloties 

kolektīvi  

Piedaloties 

individuāli  

1.  
Dalība skolas interešu pulciņos   

(izņemot sporta pulciņus)  
Par darbošanos katrā pulciņā 

1punkts  

2.  

Sekmīgas mācības  mūzikas un mākslas 

skolā  

 (ziņas direktora vietniekam ārpusklases 

darbā sniedz Dagdas mūzikas un 

mākslas skola)  

No 1 – 3 punkti  

3.  
Uzstāšanās  skolas,  pagasta, pilsētas  

pasākumos   
1  3  

4.  Dalība  Latgales novada  konkursos  1  3  

   1. vieta  3  9  

  2. vieta  2  6  

  3. vieta  1  3  

5.  Dalība  valsts konkursos  2  6  

   1. vieta  6  18  

  2. vieta  4  12  

  3. vieta  2  6  

   

Informāciju par skolēna piedalīšanos direktora vietniecei ārpusklases darbā iesniedz skolotājs  

– pasākuma organizētājs. Punktus apkopo direktora vietniece ārpusklases darbā.   

Mācību gada beigās trīs individuāli lielāko punktu summu ieguvušie skolēni un trīs kolektīvi  

tiek titulēti kā  „AKTĪVĀKAIS SKOLĒNS” un  „AKTĪVĀKAIS INTEREŠU 

IZGLĪTĪBAS KOLEKTĪVS” un apbalvoti ar Dagdas novada Goda diplomu    un  

piemiņas balviņām. 
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KONKURSS  

„SPORTA LAUREĀTS” un “GADA SPORTA KOMANDA”  
  
Konkurss notiek tekošā mācību gada garumā.  

Piedalās 5.- 12. klašu skolēni.   

Katrs skolēns iegūst punktus pēc šādas sistēmas:  

  

1-3 punkti  

Regulāra skolas vai Sporta skolas pulciņu 

apmeklētība   

(ziņas direktora vietniekam ārpusklases darbā sniedz 

Dagdas Sporta  skola)  

Punktus piešķir pulciņa 

vadītājs mācību gada 

beigās  

    

1 punkts  Piedalīšanās skolas sacensībās  

Punktus piešķir sporta 

skolotājs  

3 punkti   1.vieta  

2 punkti   2. vieta  

1 punkts  3. vieta  

    

2 punkti  Piedalīšanās zonas sacensībās  

Punktus piešķir sporta 

skolotājs  

3 punkti  1.vieta   

2 punkti  2. vieta  

1 punkti  3. vieta  

    

3 punkti  Piedalīšanās rajona sacensībās   

Punktus piešķir sporta 

skolotājs  

6 punkti   1.vieta  

4 punkti  2. vieta  

2 punkti   3. vieta  

    

4 punkti  Piedalīšanās Latgales novada sacensībās  

Punktus piešķir sporta 

skolotājs  

9 punkti   1.vieta  

6 punkti   2. vieta  

3 punkti  3. vieta  

    

5 punkti  Piedalīšanās valsts mēroga sacensībās  

Punktus piešķir sporta 

skolotājs  

12 punkti  Iegūta 1.vieta individuāli vai komandā    

8 punkti  Iegūta 2. vieta individuāli vai  komandā  

4 punkti  Iegūta 3. vieta individuāli vai komandā  

 Piešķirtos punktus atbildīgā persona iesniedz direktora vietniecei ārpusklases darbā.   

Mācību gada beigās trīs lielāko punktu summu ieguvušie skolēni un trīs sporta komandas tiek   

titulēti kā  „SPORTA LAUREĀTS 2019” un “GADA SPORTA KOMANDA- 

2019 ” un apbalvoti ar  Dagdas  novada  Goda  diplomu  un  piemiņas balviņām.  

  

  


