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BĒRZAUNES PAMATSKOLAS 

SKOLĒNU KONKURSA „ZINI, VARI, DARI LABĀK!” 

NOLIKUMS 

  
I Konkursa mērķis 

Veicināt skolēnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību. Sekmēt skolēnu 

atbildīgu attieksmi pret sevi un saviem pienākumiem, veidojot skolēnos motivāciju labi 

mācīties, piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, pulciņos, 

pasākumos, konkursos un projektos. 

II Konkursa organizēšanas laiks 

Vērtēšana notiek visa mācību gada garumā, bet skolēnu apbalvošana notiek 

mācību gada noslēguma pasākumā „Zinību svētki”. 

III Konkursa organizētāji 

Bērzaunes pamatskolas pedagogu kolektīvs. 

IV Konkursa dalībnieki 

Nolikumā ietvertie noteikumi attiecas uz visiem skolēniem, kuri mācās Bērzaunes 

pamatskolā. 

V Konkursa norise 
Organizējot konkursu, dalībniekus izvērtē pēc trim pamatkritērijiem: 

1. Mācību darbs: 

1.1. Sasniegumi mācībās. 

1.2. Atbildīga attieksme pret mācību darbu. 

1.3. Sasniegumi skolas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. 
 

2. Pašizpausmes un radošā aktivitāte: 

2.1. Radošo un fizisko spēju attīstīšana interešu izglītības grupās un profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs. 

2.2. Veiksmīga piedalīšanās konkursos un projektos. 

2.3. Sabiedriskie pienākumi. 

 

mailto:berzaunesskola@madona.lv


2 
 

3. Sasniegumi sportā: 

3.1. Piedalīšanās sporta sacensībās. 

3.2. Atbildīga darbošanās sporta stundās. 

VI Vērtēšana 

1. MĀCĪBU DARBS 

Izvērtējot mācību darbu, ņem vērā skolēna mācību gada vidējo vērtējumu. 

(skolēniem, kuri pretendē uz labākā skolēna mācību darbā statusu, piecas balles  nedrīkst 

būt) un iegūtās vietas mācību olimpiādēs. Skolēni, kuri ieguvuši lielāko punktu summu, 

pretendē uz iespēju piedalīties mācību gada noslēguma ekskursijā 

Ja vidējā atzīme ir  

no 5,5 – 5,9 ballēm = 5 punkti 

6,5 ballēm  - 6.9 ballēm = 10 punkti 

7 ballēm  - 7.5 ballēm = 15 punkti 

7.6 ballēm  - 8 ballēm = 20 punkti 

8 balles un augstāk = 25 punkti 

Mācību olimpiādes 

1. vieta novadā - 30 punkti 

2 . vieta - 25 punkti 

3. vieta - 20 punkti 

Atzinība -15 punkti 

Piedalīšanās – 5 punkti 

1. vieta valstī - 70 punkti 

2. vieta - 65 punkti 

3. vieta - 60 punkti 

Atzinība - 55 punkti 

Piedalīšanās – 10 punkti 

Tiek vērtēta attieksme pret mācību darbu. Skolēns saņem papildus 5 punktus par: 

 pozitīvu uzvedību mācību stundās (2 punkti); 

 regulāru mājasdarbu izpildi ( 2punkti); 

 sagatavošanos mācību stundām (1 punkts0. 

Tiek vērtēts sabiedriskais darbs. Skolēns saņem papildus 3 punktus par aktīvu 

darbu, veicot skolas dežuranta pienākumus. 

2. SPORTA LAUREĀTS 

Vērtē 1. - 9. klašu skolēnu individuālās uzvaras sporta sacensībās. 

1. vieta novadā -  10 punkti 
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2. vieta - 7 punkti 

3. vieta -  5 punkti 

4. vieta -  15 punkti 

Piedalīšanās – 3 punkti 

1. vieta valstī - 15 punkti 

2. vieta - 10 punkti 

3. vieta - 5 punkti 

Piedalīšanās – 3 punkti 

Par disciplīnas pārkāpumiem sporta stundās vai sacensībās skolēnam tiek noņemti 

5 punkti. Tāpat -5 punkti saņem par neattaisnotu nepiedalīšanos sporta stundās vai arī, ja 

sporta stundās regulāri ierodas bez sporta tērpa. (vērtē sporta skolotājs) 

 

3. MĀKSLA, PAŠIZPAUSME UN RADOŠĀS AKTIVITĀTES  

Vērtē individuāli 1. - 9. klases skolēnu piedalīšanos konkursos, projektos. Par 

iegūto : 

1. vietu - 30 punkti 

2. vietu- 25 punkti 

3. vietu - 20 punkti 

Atzinību- 15 punkti 

Piedalīšanās – 2 punkti par katru konkursu 

Par piedalīšanos  

 5.-9. klašu skolas korī – līdz 10 punktiem; 

 1.-4. klašu korī – 5 punkti; 

 Vokālajā ansamblī – 5 punkti. 

Par aktīvu un atbildīgu iesaistīšanos 

 skolas pulciņos – 10 punkti; 

 ārpusskolas pulciņos – 5 punkti. 

Par pilnveidošanos profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamais iegūst 10 

punktus. 

VII Apbalvošana 

Par labiem mācību rezultātiem, sasniegumiem sportā, konkursos un projektos un 

pilnveidošanos profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  mācību gada noslēguma pasākumā 

„Zinību svētki” tiek izsniegtas pateicības gan izglītojamajiem, gan arī viņu vecākiem. 

Nominācija “Gada skolēns” ieguvējs ( izglītojamais, kurš ieguvis visvairāk punktu0 

saņem īpašu balvu. 
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Nominācija “Sporta laureāts” ieguvēji (3 izglītojamie, kuri ir ieguvuši visvairāk punktu 

par sasniegumiem sportā)  saņem īpašu balvu. 

Sadarbībā ar Bērzaunes pagasta pārvaldi mācību gada noslēgumā 17 skolēniem (1.-4. 

klašu un 5.-9. klašu grupās), kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu konkursā „Zini, vari, dari 

labāk!”, tiek segti ceļa izdevumi, dāvinot izzinošu ekskursiju uz Latvijas skaistākajām vietām un 

interesantākajiem apskates objektiem. 

Ja izglītojamā iegūtais punktu skaits ir mazāks par 30, tad skolēns netiek iekļauts 

konkursa apbalvojamo skaitā. 

VIII Konkursa vērtēšanas komisija 

 Skolas administrācija, sporta skolotāji, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu 

skolotāji un Skolas padomes priekšsēdētāja. 

IX  Finansējums. 

Noslēguma ekskursijas ceļa izdevumi, balvas uzvarētājam un trīs labākajiem 

sportistiem tiek finansēti no Bērzaunes pamatskolas budžeta. 

 


