
Salaspils 1. vidusskolas 

konkursa “Gada skolēns” kārtība 

 

1. Mērķis: skolēnu motivēšana tiekties pēc augstākiem mācību rezultātiem. 

2. Uzdevumi: 

2.1. Atrast un izcelt izcilākos un aktīvākos skolēnus; 

2.2. Aktivizēt skolēnu dalību dažādu līmeņu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. 

3. Vispārīgie noteikumi: 

3.1. Vērtēšana notiek četrās grupās – 1.-3. klašu skolēniem, 4.-6. klašu skolēniem, 7.-9. klašu skolēniem 

un 10.-12.klašu skolēniem; 

3.2. Vērtēšana notiek divās nominācijās – “Gada skolēns” un “Gada aktīvākais skolēns”; 

3.3. Tituls “Gada skolēns” un “Gada aktīvākais skolēns” tiek piešķirts mācību gada noslēgumā 

skolēniem, kas attiecīgajā vērtēšanas grupā ir saņēmuši lielāko punktu skaitu. 

4. Titula “Gada skolēns” punktu skaitīšana: 

4.1. Punktus piešķir par olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs iegūtajām vietām (ja skolēns 

pārstāv Salaspils 1. vidusskolu): 

4.1.1. Par sasniegumiem olimpiādēs: 

Iegūtā vieta/Punkti 
Skolas 

mērogā 
Starpnovadu 

mērogā 
Valsts 

mērogā 

1.vieta 4 8 12 

2.vieta 3 7 11 

3.vieta 2 6 10 

Atzinība 1 5 9 

4.1.2. Par sasniegumiem konkursos un sacensības: 

Iegūtā vieta/Punkti 
Skolas 

mērogā 
Starpnovadu 

mērogā 
Valsts 

mērogā 

1.vieta 3 5 8 

2.vieta 2 4 7 

3.vieta 1 3 6 

Atzinība 0 2 5 

4.1.3. Par sasniegumiem skatēs: 

Iegūtā vieta/Punkti 
Starpnovadu 

mērogā 
Reģionu 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

1.pakāpe 4-5 6 7 

2.pakāpe 3 4 5 

4.2. Punktus piešķir, ja attiecīgajā konkurencē piedalījušies vismaz 6 dalībnieki; 

4.3. Komandu sacensībās/olimpiādēs/konkursos/skatēs punktus saņem ikviens komandas dalībnieks, 

kurš piedalījās pasākumā; 

4.4. Gada noslēgumā katram skolēnam iegūtie punkti tiek summēti un tiek pieskaitīts arī gada vidējais 

vērtējums (izņemot 1.-3.klašu grupu); 



4.5. Par visiem iegūtajiem sasniegumiem skolotāji, kuri konkrēto skolēnu izvirzīja/mudināja piedalīties 

olimpiādē/konkursā/sacensībās/skatē, informē direktora vietnieci informātikas jautājumos, kas 

iegūtos rezultātus ievada sasniegumu tabulā; 

4.6. Titulu “Gada skolēns” nepiešķir,  ja neviens skolēns attiecīgajā vērtēšanas grupā nav ieguvis vismaz 

20 punktus. 

5. Titula “Gada aktīvākais skolēns” punktu uzskaite: 

5.1. Punktus piešķir par skolēna dalību olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs skolā un ārpus 

skolas, kur tie pārstāv Salaspils 1. Vidusskolu; 

5.2. Par katru dalību skolēns saņem vienu punktu, neatkarīgi no iegūtās vietas; 

5.3. Iegūtos punktus skolotāji, kuri konkrēto skolēnu izvirzīja/mudināja piedalīties 

olimpiādē/konkursā/sacensībās/skatē, ieraksta kopējā sasniegumu tabulā 3 dienu laikā pēc 

pasākuma norises. 

6. Apbalvošana: 

6.1. Uzvarētāji tiek paziņoti mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā; 

6.2. Konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti ar skolas goda rakstu un balvu. 

7. Noslēguma jautājumi: 

7.1. Vienādu vai strīdīgu rezultātu gadījumā, lēmumu par titulu piešķiršanu pieņem skolas 

administrācija; 

7.2. Kārtību izstrādā un labojumus tajā veic skolas metodiskā padome. 


