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Ikšķiles vidusskolas  

Skolas padomes konkursa  

„Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2015./2016.mācību gadā”  

nolikums 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kā tiek organizēts Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes 

konkurss “Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2015./2016.m.g.” (turpmāk – 

konkurss) Ikšķiles vidusskolā  (turpmāk – Skola). 

2. Konkursa mērķis – Paaugstināt 6.-9. klašu grupas konkursa dalībnieku vidējo atzīmi 

2015./2016.m.g. par 2,5% attiecībā pret iepriekšējo mācību gadu un sekmēt skolēnu kā 

Skolas patriotu veidošanos. 

3. Konkursu rīko Skolas padome sadarbībā ar Skolu.  

4. Kontaktpersonas jautājumiem par konkursu:  

4.1. Skolas padomes priekšsēdētāja Sintija Vanaga, tālr.: +371 29246652; 

4.2. Skolas direktors Česlavs Batņa, tālr.: +371 26462610. 

 

II.   Konkursa dalībnieki 
 

5. Konkursā drīkst piedalīties Skolas 6.-9. klašu skolēni (individuāli), kuriem 

2014./2015.m.g. vērtējums liecībā nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm. 

 

III.   Konkursa norise un galvenie nosacījumi 
 

6. Konkurss norisinās 2015./2016.m.g. ietvaros. 

7. Konkursa 1.daļa: 

7.1. skolēns apņemas 2015./2016.m.g. paaugstināt savu mācību gada vidējo atzīmi ne 

mazāk kā par 2,5% attiecībā pret iepriekšējo mācību gadu;  

7.2. nevienā no mācību priekšmetiem 2015./2016.m.g. vērtējums nedrīkst būt zemāks kā 

2014./2015. m.g.;  

7.3. pabeidzot 2015./2016.m.g., gada vērtējums  mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāks 

pa 6 ballēm, izņemot vienu mācību priekšmetu. 

8. Konkursa 2.daļa:  

8.1. Projekts – ideja „Mana skola rīt un nākotnē........”. Projekts par brīvi izvēlētu tēmu 

Skolas dzīves, ikdienas, pasākumu u.t.t. bagātināšanu tuvākā un tālākā nākotnē; 

8.2. Idejas apraksts jāiesniedz datordrukā, Times New Roman 12p šriftā, ne vairāk kā 5 

lapas; 

8.3. Projekta titullapa (2.pielikums) neietilpst kopējā projekta apraksta lapu skaitā; 

8.4. Skolēnam sava ideja jāprezentē Skolas padomes veidotajai komisijai.  

 

IV. Konkursa vērtēšana un apbalvošana 
 

9. Konkurss tiek vērtēts sekojoši: 

9.1.  uz konkursa 2. daļas uzdevuma – projekta prezentēšanu tiek uzaicināti tie 

konkursanti, kuri 2015./2016. m.g. paaugstinājuši savu vidējo vērtējumu par 2,5% un 

augstāk;  
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9.2. konkursa gala vērtējums tiek noteikts, izvērtējot gan konkursa 1.daļas veikumu, gan 2. 

daļas veikumu – idejas projektu un tā prezentāciju, taču lielāka nozīme tiek piešķirta 1. 

daļas sasniegumiem; 

9.3. Gala lēmumu pieņem Skolas padomes veidotā vērtēšanas komisija balsojot (vērtēšanas 

komisijas sastāvu nosaka Skolas padomes priekšsēdētājs);  

9.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Skolas  padomes priekšsēdētāja balss. 

10. Pamatojoties uz Skolas padomes veidotās vērtēšanas komisijas gala lēmumu, galvenais 

konkursa laureāts balvā saņem planšetdatoru – Apple iPad Air 2. Konkursa 

veiksmīgākajiem dalībniekiem paredzētas arī veicināšanas balvas. 
 

V. Konkursa termiņi un dokumentu iesniegšanas kārtība 
 

11. Līdz 2015.gada 15.oktobrim skolēnam Skolas padome jāinformē par savu vēlmi piedalīties 

konkursā, iesniedzot Skolas kancelejā izprintētu un aizpildītu iesniegumu (1.pielikums). 

12. Līdz 2016.gada 24.maijam konkursa dalībniekam jāiesniedz Skolas kancelējā izprintēts uz 

aizpildīts pārskats par vērtējumiem mācību priekšmetos 2014./2015.m.g. un 2015./2016. 

m.g. (3.pielikums) 

13. Līdz 2016.gada 25.maijam Skolas kancelejā jāiesniedz projekta „Mana skola rīt un 

nākotnē......” apraksts. 

14. 2016.gada 27.maijā jāprezentē sava projekta ideja, izmantojot informācijas tehnoloģijas vai 

citus uzskates līdzekļus. 

15. 2016.gada 30.maijā konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāja apbalvošana. 

 

 

 

Skolas padomes priekšsēdētāja:           (PARAKSTS)   S. Vanaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


