Pielikums 4.4.2
Salaspils novada dome
Salaspils novada pašvaldības iestāde

Salaspils 1. vidusskola
Reă. Nr. 4313901008
Lauku ielā 1, Salaspilī, LV-2121
TālruĦi: 67947253, 67942178, 67946814, fakss 67946814, e-pasts s1vsk@spils.lv

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un
vērtēšanas kārtība
Salaspils 1. vidusskolā
1.

Vispārīgie noteikumi
1.1. Dokuments izstrādāts, lai nodrošinātu skolā vienotu izpratni un pieeju skolēnu zinātniski

pētniecisko darbu izstrādei, vadībai un novērtēšanai.
1.2. Dokuments ir adresēts Salaspils 1. vidusskolas pedagogiem, skolēniem un viĦu vecākiem.
1.3. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes, vadības un vērtēšanas kārtības izpildītāji ir

skolotāji un skolēni.

2.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un vadība skolā
2.1. Zinātniski pētnieciskos darbus (tālāk tekstā „ZPD”) izstrādā ikviens vidusskolas skolēns 10. –

11. klases laikā.
2.2. ZPD izstrādes pamatmērėi ir:
2.2.1.

attīstīt skolēnos prasmi patstāvīgi un sistēmiski veikt pētniecisko darbību;

2.2.2.

sagatavot skolēnus veiksmīgai tālākai pētnieciskai darbībai pēc vidusskolas
absolvēšanas.

2.3. ZPD izstrādes pamatuzdevumi ir:
2.3.1.

Palīdzēt veidot iemaĦas darbā ar informācijas avotiem, izmantot dažādas pētniecības
metodes, analizēt iegūtos rezultātus.

2.3.2.

Veidot skolēnos profesionālo ievirzi, kas sekmētu to nākamās profesijas izvēli.

2.3.3.

Veidot skolēnos prasmi uzstāties, paust un argumentēt savu viedokli un attieksmi gan
rakstiski, gan mutiski.

2.4. Zinātniski pētniecisko darbu skolā vada un koordinē direktora vietnieks izglītības jomā.

3.

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes posmi
3.1. Skolēni ZPD izstrādā 10. – 11. klases laikā.

3.1.1.

skolēniem 10. klases 2.semestrī tiek novadītas 6 stundas, kurās skolēni tiek iepazīstināti
ar ZPD izstrādes mērėiem, uzdevumiem un pētniecības metodēm. Nodarbību noslēgumā
skolēni kārto ieskaiti;

3.1.2.

skolēni 10. klasē izvēlas ZPD tēmu, darba vadītāju un aizpilda pieteikumu par darba
izstrādi;

3.1.3.

skolēns 11. klasē izstrādā ZPD par izvēlēto tēmu;

3.1.4.

skolēns izstrādāto darbu iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā, saskaĦojot ar
darba vadītāju;

4.

3.1.5.

11. klasē februārī notiek darbu aizstāvēšana;

3.1.6.

darbus recenzē Salaspils 1. vidusskolas skolotāji;

3.1.7.

darbus vērtē direktora apstiprināta komisija;

3.1.8.

labākie skolēnu ZPD tiek izvirzīti uz starpnovadu konferenci.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes norise un tās vadība
4.1. Skolotāju – darbu vadītāju pamatpienākumi:
4.1.1.

vienoties ar skolēniem par darba izstrādes grafiku;

4.1.2.

regulāri iepazīties ar skolēnu paveikto un sniegt metodisku atbalstu skolēniem viĦus
interesējošos jautājumos izvēlētā temata ietvaros, nepieciešamības gadījumos ieteikt darbā
veikt papildinājumus, uzlabojumus;

4.1.3.

piedalīties skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācijās;

4.1.4.

savlaicīgi informēt direktora vietnieku izglītības jomā par problēmām, kuras radušās,
konsultējot konkrētu skolēnu par ZPD izstrādi.

4.2. Skolotāju – darbu vadītāju tiesības:
4.2.1.

saĦemt metodisko atbalstu (konsultācijas, materiālus) par ZPD izstrādi no direktora
vietnieka izglītības jomā;

4.2.2.

atteikties no konkrētu darbu vadības, iesniedzot motivētu lūgumu direktora vietniekam
izglītības jomā;

4.3. Skolēnu pamatpienākumi:
4.3.1.

10. klases noslēgumā izvēlēties ZPD tēmu un darba vadītāju un iesnieguma formā
informēt par to direktora vietnieku izglītības jomā;

4.3.2.

atbilstoši individuālajam darba izstrādes grafikam savlaicīgi izstrādāt un prezentēt ZPD
skolā;

4.3.3.

regulāri informēt darba vadītāju par ZPD izstrādes gaitu un paveiktajiem uzdevumiem;

4.3.4.

sistemātiski apmeklēt konsultācijas pie darba vadītāja un ieklausīties viĦa norādījumos
un ierosinājumos;

4.3.5.

savlaicīgi informēt darba vadītāju vai direktora vietnieku izglītības jomā par dažādu
problēmu rašanos (novirzīšanās no darba izstrādes grafika, atsevišėu uzdevumu neizpilde
konkrētos termiĦos, plānota nepiedalīšanās darba prezentācijās objektīvu iemeslu dēĜ,
vēlme mainīt tēmu, nesaskaĦas ar darba vadītāju u.c.) un kopīgi meklēt problēmu
risinājumus;

4.4. Skolēnu tiesības:
4.4.1.

saĦemt darba vadītāja un direktora vietnieka izglītības jomā kvalitatīvu un regulāru
individuālo atbalstu par ZPD izstrādi;

4.4.2.

saĦemt atĜauju pagarināt darba izstrādes un prezentācijas termiĦus, ja tam ir pamatoti
iemesli;

4.4.3.

5.

mainīt darba vadītāju, iesniedzot motivētu lūgumu direktora vietniekam izglītības jomā;

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes vērtēšana un atspoguĜošana
5.1. Skolēnu ZPD izstrāde tiek regulāri uzraudzīta un vērtēta trijos posmos:
5.1.1.

ieskaite pēc teorētisko nodarbību noslēguma, kuru vērtē ar ieskaitīts/neieskaitīts;

5.1.2.

darba vadītājs vērtē pēc noteiktiem kritērijiem skolēna attieksmi pret darbu
(pielikums nr.1);

5.1.3.

darba recenzents vērtē pēc noteiktiem kritērijiem (pielikums nr.2);

5.1.4.

komisija vērtē darba aizstāvēšanu pēc noteiktiem kritērijiem (pielikums nr.3) un izliek
gala vērtējumu, izmantojot skolas vērtēšanas kārtībā noteikto punktu skalu, pamatojoties
uz recenzenta un darba vadītāja vērtējumiem;

5.1.5.

Vērtējumu ballēs direktora vietnieks izliek e-klases žurnālā.

5.2. Sekmīgs ZPD vērtējums ir būtisks priekšnosacījums, lai skolēns tiktu pārcelts 12. klasē;
5.3. ZPD tēma un vērtējums parādās, 12. klasi beidzot, sekmju izrakstā, kas pievienots atestātam;
5.4. Skolēnu ZPD prezentācijās var piedalīties visi interesenti.
6.

Citi noteikumi
6.1. Skolēni noformē ZPD, izmantojot Salaspils 1. vidusskolas ZPD noformēšanas noteikumus

(pielikums nr. 4);
6.2. Grozījumus ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtībā apstiprina direktors, pamatojoties uz skolas

metodiskās padomes priekšlikumiem.
Apstiprināta 2011. gada 5.oktobrī ar direktores rīkojumu Nr. 205

1. pielikums
Zinātniski pētnieciskā darba recenzija
Skolēns ....................................................................
Darba tēma..............................................................................................................................................................

Kritēriji

Punkti

Ieguldītais darbs

3

Attieksme

2

Iegūtie
punkti

Darba vadītāja komentārs: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Datums................................. Darba vadītājs.................................................................................
/paraksts, paraksta atšifrējums/

2. pielikums
Zinātniski pētnieciskā darba recenzija
Skolēns ....................................................................
Darba vadītājs..........................................................
Darba tēma..............................................................................................................................................................
Kritēriji

Punkti

1. Noformējums

9

Titullapa

1

Burtu lielums, starprindu intervāls,
attālumi no malām

1

Atsauces

2

Lappušu numerācija

1

Attēlu u.c. objektu numerācija

2

Satura rādītājs

1

Literatūras saraksts

1

2. Saturs

20

Apjoms

1

Iegūtie
punkti

Piezīmes

Ievads
(tēmas aktualitātes pamatojums, mērėi
un uzdevumi, metodes)

3

Teorētiskā daĜa
(izmantoto avotu kvalitāte (ieskaitot
pielikumus), izklāsta kvalitāte (2
punkti), atbilstība tēmai)

4

Praktiskā daĜa
(pētījuma ievads, iegūto datu
atspoguĜojums, datu analīze (2 punkti),
metožu atbilstība pētījumam (ieskaitot
pielikumus))

Teorētiskās un praktiskās daĜas
saskaĦotība
Secinājumi vai nobeigums
(secinājumi par teorētisko daĜu,
secinājumi par praktisko daĜu, atbilde
vai sasniegti mērėi)

Anotācijas
(latviešu valodā, svešvalodā)

3. Valoda

5

2

3

2
3

Zinātniskums
(nelieto sarunvalodas vārdus, izmanto
trešo personu)

1

Pareizrakstība

2

Datums................................. Iegūtie punkti................. Recenzents......................................................................
/paraksts, paraksta atšifrējums/

3. pielikums
Zinātniski pētnieciskā darba recenzija
Skolēns ....................................................................
Darba vadītājs..........................................................
Darba tēma..............................................................................................................................................................

Kritēriji

Punkti

Prezentācija

10

Prezentācijas tehniskais
noformējums

2

Iegūtie
punkti

Piezīmes

(labi uztverama, korekti noformēta)

Informācijas atlase
1

(ir svarīgākie fakti, nav liekas
informācijas)

Tēmas izvēles pamatojums, tēmas
izpratne

2

Mērėu, uzdevumu skaidrība

1

Prezentācijas prasme
(skatās uz klausītājiem, neminstinās,
labi sadzirdams, ārējā tēla atbilstība)

Citi izcilības rādītāji (darbā,
prezentācijā)

4
2

Datums................................. Punktu summa ...................................... Vērtējums ballēs......................................
Komisijas vadītājs...................................................................................................
/paraksts, paraksta atšifrējums/

TITULLAPAS PARAUGS

4. pielikums

Salaspils 1. vidusskola

Darba nosaukums
Zinātniski pētnieciskais darbs ……………….
nozare

Autors: 11. klases skolnieks (-ce) ……………
Darba vadītājs: skolotājs (-ja) …………….

Salaspils
………….
(gads)

IEVADA PARAUGS

Darba tēma izvēlēta, jo
Pamato tēmas izvēli, aktualitāti
Darba mērėis: Iepazīties un izpētīt saslimšanas iespējas ar malāriju Latvijā un izstrādāt ieteikumus
nepieciešamajai profilaksei.
Darba uzdevumi:
•

Izpētīt pieejamo literatūru par malāriju.

•

Noskaidrot malārijas odu izplati, attīstības fāzes un to attīstību Latvijā.

•

Uzzināt inficēšanās iespējas ar malāriju Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrot malārijas
profilaksi un ārstēšanu saslimšanas gadījumā

•

Informēt savus skolas biedrus un skolotājus par malāriju, malārijas odiem Latvijā un
nepieciešamo profilaksi.

•

Konsultēties ar ārsti infekcionisti S.Džedi, NVVC biologu A.Bormani…

•

Apgūt pētnieciskā darba iemaĦas un praksi savu viedokĜu, uzskatu, attieksmes izteikšanai
un aizstāvēšanai.

Hipotēze: Paaugstinoties klimata temperatūrai, iespējama saslimšana ar malāriju arī Latvijā.
Darbā izmantotās metodes:
•

literatūras analīze,

•

odu un to kāpuru noteikšanas tabulas,

•

apraksti.

Darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, divām nodaĜām, četrām apakšnodaĜām, secinājumiem,
izmantotās literatūras avotiem un pielikumiem. Darbā .. attēli, … tabulas.

SATURA PLĀNS
•
•

•
•
•
•
•
•

Ievads
1. Teorētiskā daĜa. Nosaukums
– 1.1.
– 1.2.
• 1.2.1.
• 1.2.2.
• 1.2.3.
– 1.3.
2. Praktiskā daĜa. Nosaukums
Secinājumi
Literatūras saraksts
Anotācija
Anotācija svešvalodā
Pielikums

ATTĒLU UN TABULU IEVIETOŠANA DARBĀ
Attēli ir diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli

1.att. Salaspils 1. vsk. 16. novembra rītā. Foto autore S. Zālīte
Tabulas nosaukums
1. tabula

Tekstā jābūt atsaucei uz attēlu (1. attēls) vai tabulu.

ATSAUCES
•

Numeratīvā metode piemēros:

•

– (3, 15) 15.lpp. no 3. avota;
– (3, 15-17) 15. līdz 17.lpp. no 3. avota;
– (3) 3. avots;
– (3; 9) 3. un 9. avots.
Mainīgās piezīmes piemērā1

1

Latvijas daba. Rīga: Preses nams, 1995. 89.-90.lpp.

SECINĀJUMI
• Veido atbilstoši izvirzītajiem
uzdevumiem īsos, skaidros teikumos
• Saumurēti
• IekĜaujas vienā lapā
LITERATŪRAS SARAKSTS
• Uzskaita visus izmantotos avotus
• Sakārto alfabēta secībā
• Sanumurē
ANOTĀCIJAS
• Izveido anotāciju latviešu valodā un
vienā svešvalodā (Tām jābūt saturiski
identiskām)
• Darba autors un nosaukums
• Apjoms, attēlu un pielikumu skaits
• Struktūra
• Svarīgākās tēmas teorētiskajā daĜā –1
teikums
• Kas pētīts praktiskajā pētījumā –1 līdz 2
teikumi
• Darba nozīmīgums un adresāts
•

PIELIKUMI (S)
• Pēdējā numurētā lappuse ir ar uzrakstu
„Pielikumi(s)”
• Pielikumus numurē
– 1. pielikums
– …
– 7. pielikums
• Uz katru pielikumu tekstā jābūt atsaucei
DARBA DAěAS
• Titullapa
• Satura rādītājs
• Ievads
• Jēdzienu skaidrojumi (ja nepieciešams)
• Teorētiskā daĜa
• Praktiskā daĜa
• Secinājumi
• Literatūras saraksts
• Anotācija
• Annotation
• Pielikumi

DARBA TEHNISKAIS NOFORMĒJUMS
•

A4 formāts; baltas lapas; teksts uz vienas puses; nav ievietotas atsevišėās kabatiĦās.

•

Piemales no kreisās puses – 3 cm; no labās puses – 1 cm; no augšas un apakšas – 2 cm.

•

burtu fonts – Times New Roman; burtu lielums – 12; burtu krāsa – melna;

•

starprindu intervāls – 1,5 līnijas;

•

tekstā jāraksta pilni vārdi.

•

Virsrakstiem izmanto noformējuma stilus (ieteicams); burtu lielums 14-16; burtu krāsa –
melna; nelieto pasvītrojumus; beigās neliek punktu.

•

Darba sadalījums lappusēs: galvenās daĜas sāk jaunā lappusē; mazākās nodaĜas un
apakšnodaĜas raksta jau aizsāktā lappusē.

•

Lappušu numerācija: izmanto arābu ciparus bez papildzīmēm; lapu numurus raksta no
ievada 2. lapas (bet skaita no titullapas); pēdējā numurētā lapa ir „Pielikumi”, uz pašiem
pielikumiem lappušu numurus neliek, tos numurē – 1. pielikums, 2. pielikums utt.

IZMANTOTO INFORMĀCIJAS AVOTU SARAKSTA VEIDOŠANA
Bibliogrāfiskās norādēs izmantoto avotu sarakstu kārto secībā pēc latīĦu alfabēta, nešėirojot pēc
valodām (latviešu, angĜu, franču utt. valodā rakstītie darbi vienkopus). Pēc tam seko norādes slāvu
alfabētā. Numerācija ir kopīga.
1. Grāmatas pieraksta forma. Uzvārds, vārds vai iniciālis. Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta:
Izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits. ISBN numurs:
Baltakmens R. Latvietis un viĦa zirgs. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp. ISBN 9984-59-540-4

a) Ja izdevumā netiek uzrādīts autors, tad bibliogrāfisko norādi veido pēc izdevuma nosaukuma.:
Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 660 lpp. ISBN 9984-04-190-5

b) Ja nosaukumu veido kopnosaukums un pakārtotais nosaukums, tad starp tiem liek punktu un vienu
atstarpi:
Mednieku stāsti un anekdotes. Barons Minhauzens un citi stāstnieki. Rīga: Jumava, 2000. 229 lpp.
ISBN 9984-05-341-5

c) Ja grāmatai ir divi vai trīs autori, tad raksta visus autorus tādā secībā, kādā tie minēti izdevuma
titullapā, starp autoriem liekot komatu:
Nagle E., Gribuste R. Bioloăija 9.klasei. Rīga: Lielvārds, 2003. 192 lpp. ISBN 9984-11-072-9

d) Ja grāmatai ir vairāk nekā trīs autori, uzrāda pirmos trīs autorus un pārējos aizstāj ar frāzes ,,un citi"
saīsinājumu u.c.
Siguldas novadmācība. I.Berga, E.Ceske, I.Čekstere u.c. Rīga: Preses nams, 2002. 186 lpp. ISBN 998419-250-4

2. Raksts krājumā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. No: Grāmatas nosaukums.
Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs:
Martinsone K. Adekvāts pašvertejums - optimālas pašizjutas un savas identitātes apzināšanās
garants. No: Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: Mācību apgāds NT, 1998, 27.-39. lpp. ISBN
9984-617-47-5

3. Raksts žurnālā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Izdevuma nosaukums,
sējums (numurs), gads, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs:
Kuzmanis J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/oktobris, 2005, 14.-17.lpp. ISSN 1407-7191

4. Raksts laikrakstā. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Raksta nosaukums. Laikraksta
nosaukums, numurs, gads, datums, raksta ietverošās lappuses. Standartnumurs:
Zālīte Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr. 250, 2005, 1.oktobris, 3.lpp. ISSN 14071290

5. Materiāli no interneta. Autora uzvārds, vārds vai tā iniciālis. Publikācijas nosaukums. [skatīts
datums, mēnesis, gads.] pieejas adrese internetā:
Latvijas augi un sēnes. [Skatīts 01.10.2005.] Pieejams: http://www.latvijas.daba.lv/augi-senes/

6. Arhīvu dokumenti. Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcijas glabājas (šifrs):
E. Ādamsona kolekcija. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs. RLMVM 168468

7. Videokasetes, kompaktdiski. Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Nosaukums [avota
apzīmējums]. Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads:
Līvi. Karogi [skaĦu ieraksts]. Rīga: Microphone Records, 1994.

8. Karte. Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Kartes nosaukums. Darba nosaukums ar mērogu.
Izdošanas vieta: Izdevniecība, gads, lappušu skaits:
AvotiĦš V. Salacas kartes. Salacas un tās apkārtnes kartes mērogā 1:45000 laivotājiem,
velotūristiem un autobraucējiem. Rīga : AGB, 2002. 16 lpp.

9. Nepublicētie materiāli.
Hahele R. Lubāna ūdensputnu ornitofauna: maăistra darbs. Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 1996.
144 lpp.

10. Lappušu norādes.
a) Ja skatītas tikai konkrētas lappuses no izdevuma, tad norāda ietverošās lappuses (1.-23.1pp.).
b) Ja izmantots viss izdevums, tad norāda kopējo lappušu skaitu (78 lpp.).
c) Ja nav uzrādīts lappušu skaits, tad rakstām b.lpp.sk. (bez lappušu skaita).

