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Ogres 1. vidusskolas 5.-6. un 7.-8. klašu konkursa
“Kopā uz panākumiem”
NOLIKUMS
Ogrē, 2018. gada 23. augusts
Konkursa mērķis un uzdevumi:
1. Veicināt katras klases skolēnu savstarpējo sadarbību mērķa sasniegšanai.
2. Pozitīva skolēnu uzvedība skolā.
3. Motivēt skolēnus uzlabot mācību sasniegumus.
4. Veicināt skolēnu interesi par dažādiem mācību priekšmetiem, izmantojot
alternatīvās mācību formas.
Konkursa dalībnieki:
Ogres 1.vidusskolas 5.-8. klašu kolektīvi.
Dalībnieki tiks vērtēti 2 grupās – 5.-6.klašu kolektīvi un 7.-8.klašu kolektīvi.
Katrā komandā ir visi klases skolēni un klases audzinātāja/s.
Konkursa norises kārtība un vērtēšana:
Konkursam ir deviņas kārtas - katra atbilstoši vienam mācību gada mēnesim un par
katru kārtu atbild noteikta/as mācību priekšmetu metodiskā/ās komisija/as.
Septembris - Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija
Oktobris - Mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas metodiskā komisija
Novembris - Vēstures un sociālās zinību metodiskā komisija
Decembris - Mūzikas metodiskā komisija
Janvāris - Datorikas metodiskā komisija
Februāris - Angļu valodas metodiskā komisija un Otrās svešvalodas metodiskā komisija
Marts - Matemātikas metodiskā komisija
Aprīlis - Dabaszinību metodiskā komisija
Maijs - Sporta metodiskā komisija
Katrā konkursa kārtā tiek vērtēti 4 aspekti:
1) Klases kopīgā mājasdarba izpilde (maksimums 20 punkti). Uzdevumu izstrādā un
vērtē katra mēneša atbilstošā metodiskā komisija. Par izvēlēto mājasdarba formu,
veicamo uzdevumu un iesniegšanas termiņu līdz attiecīgā mēneša sākumam mēneša
atbildīgās metodiskās komisijas vadītājs rakstiski informē klašu audzinātājus un
konkursa koordinatorus. Rezultāti tiek iesniegti konkursa koordinatoram līdz mēneša
19. datumam;

2) Katru mēnesi atbilstošā metodiskā komisija izstrādā viktorīnu (maksimums 20
punkti). 5.-6. klašu un 7.-8. klašu grupai. Viktorīnas formu izvēlas katra metodiskā
komisija, aptverot visu klases skolēnu sniegumu un par izvēlēto viktorīnas formu un
norises laiku līdz attiecīgā mēneša sākumam informējot klašu audzinātājus un
konkursa koordinatorus. Viktorīnas norise tiek organizēta attiecīgās metodiskās
komisijas mācību stundās.
3) Klases sekmju dinamika mēneša ietvaros (visu klases mēneša atzīmju vidējais
rādītājs septembrī, pārējos mēnešos šīs atzīmes dinamika, kurai tiek piemērots
koeficients 10). Sekmju fiksēšanas datums - nākamā kalendārā mēneša 5.datums (par
decembri 19.decembris, par maiju 27.maijs). Rezultātus fiksē konkursa koordinatori.
4) Uzvedības ieraksti e-klasē par kalendāro mēnesi. 0,5 punkti par katru pozitīvo
piezīmi -0,25 punkti par katru negatīvo piezīmi (maksimums 15 punkti, negatīvas
bilances rezultātā, klase saņem 0 punktu). Uzvedības ierakstu fiksēšanas datums nākamā kalendārā mēneša 5.datums (par decembri 19.decembris, par maiju
27.maijs). Rezultātus fiksē konkursa koordinators.
Konkursa rezultāti tiek apkopoti katru mēnesi un tiek izvietoti skolas vestibilā.
7.-8.klašu grupas dalībnieki katrā semestrī papildus saņem vērtējumu, kurš tiek
aprēķināts “Dežūrklases darba lapas” kopējo punktu summu reizinot ar koeficientu
0,1 (maksimālā Dežūrklases darba lapas punktu kopsumma 225, izmantojot
koeficientu - maksimālā punktu summa par nedēļas dežūru 22,5).
Pirmā klašu koprezultātu apkopošana notiek 2018.gada 20.decembrī un katras
grupas klase ar lielāko punktu skaitu saņem balvu, konkursa kopējie rezultāti tiek
apkopoti 2019.gada 28.maijā un tiek apbalvotas katras grupas 3 labākās klases.
Ja, apkopojot konkursa gala rezultātus, vairākām klasēm vienā konkursa grupā ir
vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka, ņemot vērā 20.decembrī apkopotos
rezultātus.
Ja punktu fiksēšanas datums iekrīt brīvdienā, tad punktu fiksēšana notiek nākamajā
sekojošajā darba dienā.
Ja konkursa dalībniekiem rodas papildus jautājumi par konkursa norises kārtību,
konsultācijas iespējams saņemt pie konkursa koordinatoriem.
Apbalvojums par sniegumu
1) Pirmo vietu ieguvusī klase 5. - 6. klašu grupā un pirmo vietu ieguvusī klase 7.- 8.
klašu grupā dāvanā izvēlas vienu no šādiem pasākumiem - divu dienu ekskursija
Latvijā vai vienas nakts klases pasākums Ogrē.
2) Otro vietu ieguvusī klase 5. - 6. klašu grupā un otro vietu ieguvusī klase 7.- 8. klašu
grupā dāvanā izvēlas vienu no šādiem pasākumiem - vienas dienas ekskursija Latvijā
vai viena vakara (līdz plkst. 24.00) klases pasākums Ogrē.
3) Trešo vietu ieguvusī klase 5. - 6. klašu grupā un trešo vietu ieguvusī klase 7.- 8.
klašu grupā dāvanā saņem īpašu vienas pēcpusdienas klases pasākumu Ogrē.
Konkursa koordinatori:
Nora Heinrihsone nora.heinrihsone@ogresnovads.lv, t.29177561,
Irēna Pupčenoka irena.pupcenoka@ogresnovads.lv, t. 27873983
Konkursa norises laiks: Katra mācību gada 1.septembris līdz 31.maijs.

