MĀLPILS NOVADA DOME

MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA
IZM Reģ.Nr.4313902967
Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152
Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv

Kārtība skolas konkursam „Labākā klase”
Mērķis:
Motivēt izglītojamos kvalitatīvam mācību darbam, veicinot klases kolektīva
pozitīvas gaisotnes veidošanos un skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā
Uzdevumi:
1. Motivēt izglītojamos mācību darbam un savstarpējai tolerancei
2. Veidot pozitīvu sadarbības vidi klasē un skolā
3. Veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti un dalību olimpiādēs, sacensībās,
konkursos, interešu izglītības nodarbībās
Organizatori:
Mālpils novada dome un Mālpils novada vidusskola
Konkursa dalībnieki:
Mālpils novada vidusskolas 2. – 12.klases izglītojamie
Klašu grupas: 2. – 4.; 5. – 8.; 9. – 12.
Konkursa norises laiks un rezultātu paziņošana:
Konkurss norisinās visu mācību gadu un rezultāti tiek apkopoti un paziņoti
mācību gada noslēguma pasākumā
Konkursa norise un vērtēšana:
1. Gada mācību rezultāti, kur noskaidro klases vidējo vērtējumu, kopējā
tabulā piešķirot vietas – 1., 2., 3. utt.
2. Sasniegumi Pierīgas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs:
1.vieta olimpiādē – katra vieta 5 punkti
2.vieta olimpiādē
4 punkti
3.vieta olimpiādē
3 punkti
Atzinība
2 punkti
3. Sasniegumi valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un citos valsts rīkotos
konkursos un pasākumos:
1.vieta olimpiādē – katra vieta 15 punkti
2.vieta olimpiādē
10 punkti
3.vieta olimpiādē
8 punkti
Atzinība
7 punkti
Dalība pusfinālā
6 punkti

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dalība finālā
5 punkti
Dalība
1 punkts
Aktivitāte un mērķtiecība, vērtējot, cik skolēnu no klases iesaistās interešu
izglītības kolektīvos. Tiek izvērtēta katra izglītojamā dalība interešu
izglītības nodarbībās. Pēc tam summē klases izglītojamo rezultātus kopējā
vērtēšanas tabulā, aprēķinot koeficientu un piešķirot vietas.
Klase var iegūt šādus papildpunktus:
- par noorganizētu pasākumu skolas mērogā 10 punkti, ja pasākumā
piedalās vairāk kā puse klases skolēnu,
- par noorganizētu pasākumu skolas mērogā 5 punkti, ja pasākumā
piedalās mazāk kā puse klases skolēnu,
- 5 punktu par katru klases pasākumu (klases vakars, ekskursija,
pārgājiens, teātra izrāde, utt.)
- 5 punktu par dalību katrā skolas pasākumā ar klases komandu
- 10 punktus par uzvaru skolas rīkotā pasākumā
- 3 punkts – publikācijas skolas mājas lapā vai presē
Klase var iegūt papildus punktus par regulāru skolas apmeklējumu:
- 3 punktus, ja kavēts ne vairāk kā 3% no mācību laika vidēji uz
klases skolēnu
- 2 punktus, ja kavēts ne vairāk kā 5% no mācību laika vidēji uz
klases skolēnu
Skolas pedagogu kolektīvs un Skolēnu līdzpārvalde izvērtē klases, sastāda
kopvērtējuma tabulu, nosaka labāko klasi līdz 28.maijam sākumskolas,
pamatskolas un vidusskolas grupā.
Ja vairākām klasēm iegūtais kopvērtējums ir vienāds, tiek izvērtēta
izglītojamo attieksme mācību stundās un ārpusstundām, skolas vides
uzturēšana kārtībā, iekšējās kārtības noteikumu ievērošana.
Konkursa uzvarētājus apbalvo skolas mācību gada noslēguma pasākumā.
Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirti EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00
eirocenti) mācību ekskursijas organizēšanai.

Informācija par konkursa norisi un rezultātiem tiek publicēta Mālpils vidusskolas
mājas lapā.

