Ikšķiles vidusskolas Skolas padomes konkursa
„Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2016./2017.mācību gadā”
nolikums
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts Ikšķiles vidusskolas padomes konkurss
“Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2016./2017.m.g.” (turpmāk – konkurss)
Ikšķiles vidusskolā (turpmāk – Skola).
2. Konkursa mērķis – motivēt paaugstināt Skolas 6.-9. klašu izglītojamo (Skolēnu) vidējo
atzīmi 2016./2017.mācību gadā.
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 pieteikuma iesniegšanas kārtība
5. Skolas 6.-9.klašu Skolēni, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 2016.gada 21.decembrim
iesniedz Skolas kancelejā izprintētu un aizpildītu iesniegumu (1. Pielikums). Skolēni, kuri
2015./2016.mācību gadu beiguši citā izglītības iestādē, iesniegumam pievieno
iepriekšējās izglītības iestādes liecības kopiju.
III.

Konkursa rezultātu vērtēšana

6. Konkursa uzvarētājus nosaka 2016./2017. mācību gada noslēgumā pēc sekojošiem
kritērijiem:
6.1. Skolēna 2016./2017. mācību gada vidējais vērtējums kopā visos mācību priekšmetos
paaugstināts attiecībā pret 2015./2016. mācību gada vidējo vērtējumu un 2015./2016.
mācību gada vidējais vērtējums bija zemāks par 8,00 ballēm. 2016./2017.mācību
gada noslēguma vērtējumi katrā mācību priekšmetā nedrīkst būt nesekmīgi;
6.2. Skolēna 2016./2017. mācību gada vidējais vērtējums kopā visos mācību priekšmetos
paaugstināts attiecībā pret 2015./2016. mācību gada vidējo vērtējumu un 2015./2016.
mācību gada vidējais vērtējums bija 8,00 balles un vairāk. 2016./2017.mācību gada
vērtējumi nedrīkst būt nesekmīgi un katrā mācību priekšmetā nav zemāki par 7,00
ballēm, izņemot vienu mācību priekšmetu;
6.3. Skolēnam 2016./2017.mācību gadā nedrīkst būt Skolas iekšējo noteikumu Nr. 116/16 “Iekšējās kārtības noteikumi” pārkāpumi.
7. Konkursa rezultātus vērtē Skolas padomes priekšsēdētājas izveidota komisija ne mazāk
kā 3 Skolas padomes locekļu sastāvā.
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IV.

Konkursa balva un konkursa uzvarētāju apbalvošana

8. Konkursa balva ir:
8.1.divas galvenās balvas – portatīvie datori DELL;
8.2.veicināšanas balvas – naudas balvas 50EUR vērtībā labākajam rezultātam katrā klašu
grupā. Picērijas ”2 tomāti” un konditorejas „Rūberts” dāvanu kartes labākajam
rezultātam katrā klasē, kā arī iespējamas citas veicināšanas balavas balvu fonda
ietvaros.
9. Par konkursa uzvarētājiem atzīst divus skolēnus – pa vienam skolēnam ar labāko
rezultātu šī nolikuma 6.1. un 6.2.punktos minēto kritēriju izpildē, un kuri atbilst 6.3.
punkta nosacījumam.
10. Konkursa galvenās balvas (8.1.punkts) tiek piešķirtas šī nolikuma 9.punktā minētajiem
konkursa uzvarētājiem.
11. Veicināšanas balvas (8.2.punkts) tiek piešķirtas tiem konkursa dalībniekiem, kuri
izpildījuši visus konkursa kritērijus un nosacījumus, bet nesaņem galvenās balvas.
12. Konkursa uzvarētājus apbalvo svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā 2017.gada
31.maijā.
V.

Konkursa publicitāte

13. Informācija par konkursa rezultātiem tiks atspoguļota Skolas un Ikšķiles novada
pašvaldības informatīvajos sabiedrības informācijas avotos – Skolas un pašvaldības
mājas lapās internetā, informatīvajā izdevumā “Ikšķiles Vēstis”, sociālajos tīklos.

Skolas padomes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS)

S. Vanaga
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1.pielikums

Iesniegums
dalībai Ikšķiles vidusskolas skolas padomes
konkursam
„Vecāku gada balva par sasniegumiem mācībās 2016./2017.m.g.“

Konkursa dalībnieka vārds,
uzvārds:________________________________

Konkursa dalībnieka klase:________________

Konkursa dalībnieka vecāku vai personu, kuras realizē aizgādību, paraksts.
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par sava bērna dalību Skolas padomes
organizētajā konkursā, kā arī esmu informēts par konkursa noteikumiem. Tāpat ar savu
parakstu apliecinu, ka man nav iebildumu, ka mans bērns šajā konkursā piedalās.

________________________
Paraksts

___________________________________________
Vārds, uzvārds

Datums:
Konkursa dalībnieka paraksts:

/

/
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