
 

 
APSTIPRINĀTS 

ar direktora 27.09.2021. rīkojumu Nr.12/1-9/36 

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas  

4.-12.KLAŠU SKOLĒNU KONKURSA „SACENTIES PATS AR SEVI” NORISE UN 

VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA  

 Mārupes novadā 

 

2021.gada 27.septembrī 

Izstrādāta saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma III nodaļas 

 10.panta 3.daļas 2.punktu 

      1.  Mērķis: Skolēnu atbildīgas un aktīvas pilsoniskas attieksmes veidošana.  

2. Uzdevumi: 

2.1. Veicināt skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi pret saviem mācību darba 

rezultātiem. 

2.2. Veicināt skolēnu sociāli aktīvu pilsonisko attieksmi. 

3. Vispārīgie noteikumi. 

3.1. Konkurss notiek trīs klašu grupās: 

- 4.- 6.klases, 

- 7.- 9.klases, 

- 10.- 12.klases. 

3.2. Konkurss notiek no 1.oktobra līdz 17.maijam. 

3.3. Konkursam var pieteikties 4.-12.klašu skolēni, iesniedzot rakstisku pieteikumu pēc 

noteiktas formas līdz noteiktajam termiņam. Pieteikuma veidlapa tiek ievietota konkursa 

informācijas lapā sadaļā “Esi līderis!” ģimnāzijas mājaslapā : marupe.edu.lv  
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3.4. Pirms pieteikuma aizpildīšanas skolēni aizpilda pašnovērtējumu, ko saglabā un pievieno 

savai konkursa portfolio mapei vai elektroniskajai dienasgrāmatai (1.pielikums). 

3.5. Trīs dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas skolēns (turpmāk tekstā konkursa dalībnieks) 

savā e-klases pastā saņem ievirzes jautājumus un uzdevumus pirmajam mēnesim, ko 

mēneša laikā veic rakstiski, izdarot ierakstus ar roku vai datorrakstā (pēc savas izvēles). 

3.6. Saziņai un informācijas apmaiņai ar konkursa koordinatori Birutu Sūnaiti tiek izmantots e-

klases pasts. 

3.7. Katra nākamā mēneša 1.datumā konkursa dalībnieks savā e-klases pastā saņem pārskata 

veidlapu par pagājušo mēnesi, ko līdz norādītajam termiņam aizpilda un iesniedz 

elektroniski. Nedēļas laikā konkursa dalībnieks saņem atgriezenisko saiti ar 

rekomendācijām un ieteikumiem. 

3.8. Pēc mēneša pārskata iesniegšanas konkursa dalībnieks saņem ievirzes jautājumus un 

uzdevumus nākamajam mēnesim. 

3.9. Konkursa dalībnieks aizpildītas ikmēneša ievirzes jautājumu un uzdevumu lapas saglabā, 

apkopojot savā konkursa portfolio mapē vai elektroniskajā dienasgrāmatā, ko iesniedz 

izvērtēšanai pēc vērtēšanas komisijas uzaicinājuma. 

3.10. Divas reizes gadā norādītajā termiņā konkursa dalībnieks vērtēšanas komisijai iesniedz 

paplašinātu savas izaugsmes pašvērtējumu un savu pierādījumu mapi- portfolio vai 

elektronisko dienasgrāmatu. 

3.11. Ja konkursa dalībnieks ir saslimis vai nevar iesniegt ikmēneša pārskatu cita objektīva 

iemesla dēļ, tad par to informē konkursa koordinatori Biruta Sūnaiti un vienojas par termiņa 

pagarinājumu. 

3.12. Katram konkursa dalībniekam visa konkursa norises laikā tiek dota viena papildus 

iespēja, izskatot katru gadījumu individuāli.  

3.13. Konkursa dalībnieks no konkursa  izstājas, ja  

- nav iesniegts ikmēneša rezultātu pārskats līdz noteiktajam termiņam,  

- ir atkārtoti neattaisnoti mācību stundu kavējumi,  

- ir atkārtoti negatīvi ieraksti uzvedības žurnālā, 

- ir saņemts sods ar direktora rīkojumu skolas iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā 

kārtībā. 

4. Vērtēšanas kārtība un kritēriji 

4.1. Tiek vērtēta katra konkursa dalībnieka individuālās izaugsmes dinamika, par pamatu ņemot 

viņa izvirzītos mācību mērķus. 

4.2. Konkursa dalībnieku individuālās izaugsmes analīzei tiek izmantoti dati no e-klases 

žurnāla: vidējais vērtējums, kavētās mācību stundas un ieraksti uzvedības žurnālā, kas tiek 

fiksēti katra mēneša 5.datumā par iepriekšējo mēnesi, veicot izdruku no e-klases žurnāla. Ja 

piektais datums iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad izdruka tiek veikta nākamajā pirmdienā. 

Pēdējā izdruka tiek veikta 18.maijā. 
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4.3. Vērtēšanas komisiju nozīmē skolas direktors ar rīkojumu. 

5. Apbalvošana 

5.1. Par piedalīšanos konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicības un atzinības rakstiem. 

5.2. Veiksmīgākajiem konkursa dalībniekiem tiek piešķirtas nominācijas un pārsteiguma balvas. 

Nominācijas nosaka vērtēšanas komisija. 

5.3. Apbalvošana notiek mācību gada noslēgumā. 

 

Izskatīta ģimnāzijas atbalsta personāla  sanāksmē 2021.gada 23.septembrī (protokols Nr.2). 

 

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors                                              Jānis Lagzdkalns 

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas konkursa „Sacenties pats ar sevi” vērtēšanas kārtība stājas spēkā 

ar apstiprināšanas dienu. 

 

 

4.-12.klašu skolēnu konkursa “Sacenties pats ar sevi!” norisi un vērtēšanas kārtību apstiprināšanai sagatavoja DVIJ Biruta Sūnaite 

 


