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Ķeguma komercnovirziena vidusskolas
konkursa „Labākā klase” nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. pantu

1. Konkursa mērķis: Skolēnu atbildīgas un aktīvas pilsoniskas attieksmes pret saviem
pienākumiem veidošana, klases kolektīva saliedēšana.
2. Konkursa uzdevumi:


Veicināt skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi par saviem un klases
mācību darba rezultātiem, stundu apmeklējumu.



Rosināt rūpēties par savu veselību un drošību.



Aktivizēt skolēnu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos, skolas vārda
popularizēšanu novadā, valstī, pasaulē.



Aktualizēt skolēnu iesaistīšanos labdarībā, veicinot paaudžu sadarbību un
vienotību sabiedrībā.

3. Konkursa vispārīgie noteikumi
3.1. Vērtēšana notiek 3 klašu grupās:


1. – 3. klases,



4. – 7. klases,



8. – 12. klases.

3.2. Nosaukums „Labākā klase” tiek piešķirts no katras grupas klasei, kura mācību gada
beigās ir ieguvusi lielāko punktu skaitu.
3.3. Konkurss norisinās kārtējā mācību gada laikā.
3.4. Konkursa starprezultāti tiek paziņoti 1. semestra beigās, konkursa noslēguma rezultāti –
2017. gada 31. maijā.
3.5. Vērtēšanas komisiju 2016./2017. mācību gadā nosaka skolas direktors ar rīkojumu.
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3.6. Priekšlikumi nolikuma grozījumiem iesniedzami līdz 10. jūnijam konkursa „Labākā
klase” vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
4. Vērtēšanas kritēriji un kārtība
4.1. Klases semestra un gada mācību sasniegumu vidējie vērtējumi (1.-3. klasē – netiek
vērtēts) tiek vērtēti 2 reizes gadā – 1. semestra un gada vērtējumu pēdējā izlikšanas dienā
plkst. 18.00:
6,30 vai
6,30 –
6,60 –
6,90 –
7,20 –
7,50 –
7,75 vai
mazāk
6,59
6,89
7,19
7,49
7,74
vairāk
0 punkti
5 punkti
10 punkti 20 punkti 30 punkti 40 punkti 50 punkti
 Par katru skolēnu, kuram ir vismaz viens neizlikts noslēguma vērtējums, - tiek
atņemts 1 punkts.
4.2. Izcilība un nepietiekamie vērtējumi (1.-3. klasē – netiek vērtēts) tiek vērtēti 2 reizes gadā
– 1. semestra un gada vērtējumu pēdējā izlikšanas dienā plkst. 18.00. To aprēķina pēc
formulas, kurā:
a = klases visu vērtējumu skaits
i = izcilo vērtējumu skaits (9, 10)
n = nepietiekamo vērtējumu skaits (1, 2, 3)
4.2.1. Klases izcilības %I = i×100/a dod punktus:
20% un
vairāk
10 punkti

15 – 19,99%

10 – 14,99%

5 – 9,99%

0,01 – 4,99%

0%

8 punkti

6 punkti

4 punkti

2 punkti

0 punkti

4.2.2. Klases nepietiekamo vērtējumu %N = n×100/a samazina punktus:
0%

0,01 – 0,49%

0,5 – 0,99%

1,0 – 1,49%

1,5 – 1,99%

0 punkti

2 punkti

4 punkti

6 punkti

8 punkti

2% un
vairāk
10 punkti

4.3. Visas klases skolēnu kavēto stundu skaits e-klasē 1.semestrī un 2. semestrī – pēdējā
vērtējumu izlikšanas dienā plkst. 18.00 attiecīgajā semestrī.
4.3.1. Vērtē vidēji kavētās stundas uz vienu skolēnu mēnesī:


No kavētajām stundām tiek atņemtas nost tās stundas, kuras ir attaisnotas ar
direktora rīkojumu.

3,00 vai
mazāk
kavētas
stundas
25 punkti

3,01 – 4,99
kavētas
stundas

5,00 – 6,99
kavētas
stundas

7,00 – 8,99
kavētas
stundas

9,01 – 11,99
kavētas
stundas

20 punkti

15 punkti

10 punkti

5 punkti

2

12,00 un
vairāk
kavētas
stundas
0 punkti
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4.3.2. Par neattaisnoti kavētām stundām vidēji uz vienu skolēnu mēnesī:
Ja nav nevienas
neattaisnoti kavētas
stundas
5 punkti

0,01 – 0,99
neattaisnoti kavētas
stundas
mīnus 5 punkti

1,00 – 1,99
neattaisnoti kavētas
stundas
mīnus 10 punkti

2,00 un vairāk
neattaisnoti kavētas
stundas
mīnus 15 punkti

4.4. Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem katrā semestrī, par kuriem ir
pamatots un rakstisks ziņojums skolas direktoram:
klasei nav konstatēti
pārkāpumi

klasei ir konstatēti
1 – 5 pārkāpumi

klasei ir konstatēti
6 – 10 pārkāpumi

15 punkti

mīnus 5 punkti

mīnus 10 punkti

klasei ir konstatēti
11 un vairāk
pārkāpumu
mīnus 15 punkti

4.5. Skolas drošības sistēmas izmantošanas regularitāte un sistemātiskums. Vērtēšana tiek
veikta vairākkārt mācību gada laikā, balstoties uz drošības sistēmas un e-klases statistikas
datiem, visa mācību gada garumā:
cik klases skolēni ir skolā un reģistrējuši drošības sistēmā savu ienākšanu un iziešanu
0 – 50 %
0 punkti

51 – 65%
5 punkti

66 – 80%
10 punkti

81 – 95%
15 punkti

96 – 100%
20 punkti

4.6. Skolēnu formu lietošanas vērtēšana, kas notiks vairākkārt mācību gada laikā. Vērtē cik %
klases skolēnu ir skolas formā. Vērtēšana var notikt vairākkārt nebrīdinot jebkurā mācību
gada laikā visa mācību gada garumā:
cik klasē ir skolēni formā (ar formas elementu)
0 – 40 %
0 punkti

41 – 50%
5 punkti

51 – 65%
10 punkti

66 – 75%
15 punkti

76 – 100%
20 punkti

4.7. Klases ārpusskolas aktivitātes: sadraudzības vakaru, pēcpusdienu vai pasākumu
organizēšana ar citas skolas klasi (klasēm), klases kolektīva iesaistīšanās starpnovadu vai
valsts līmeņa konkursos. Vērtē katru aktivitāti atsevišķi, uzrādot pasākuma scenāriju,
aktivitātes pieteikumu vai citu pierādījumu par pasākuma organizēšanu:
ārpusskolas aktivitātes
nav notikušas
0 punkti

1 – 2 aktivitātes

3 – 5 aktivitātes

5 punkti

10 punkti

6 aktivitātes un
vairāk
15 punkti

4.8. Klases aktivitāšu un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas popularizēšana plašsaziņas
līdzekļos mācību gada laikā ar klases veidotām publikācijām


klasei nav publikāciju – 0 punkti.

Par katru Maksimāli iegūstamais
publikāciju
punktu skaits
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas mājas lapā
1 punkts
5 punkti
Ķeguma novada plašsaziņas līdzekļos
1 punkts
5 punkti
Reģionālā vai valsts līmeņa plašsaziņas līdzekļos
2 punkti
10 punkti
3
Publikācijas
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4.9. Mācību gada laikā var iegūt papildus 20 punktus zibakcijās (apavu pāraušana, mācību
grāmatu apvākošana, atstarotāju lietošana, e-klases lietošanas statistika, klases noformēšana
svētkiem, atšķirības zīmes sacensībās, pirmās stundas kavējumi utt.).
4.10. Skolēnu iesaistīšanās skolas ārpusstundu nodarbībās – interešu izglītībā, kā arī papildus
izglītošanās mūzikas vai mākslas skolās, piedalīšanās citās sevis pilnveidošanas nodarbībās
ārpus skolas. Ziņas klašu audzinātāji iesniedz aprīlī. Vērtē, cik % klases skolēnu piedalās
vismaz vienā ārpusstundu, ārpusskolas nodarbībā:
skolēni nav
iesaistījušies
0 punkti

1 – 25%

26 – 50%

51 – 75%

76 – 100%

5 punkti

10 punkti

15 punkti

20 punkti

5. Noslēguma pasākums un apbalvošana
5.1. Noslēguma pasākumā (31. maijā) mācību gada beigās katra klase izveido prezentāciju par
savu klasi (video, PowerPoint prezentācija, dziesma u.c. līdz 2–3 minūtēm).
5.2. Konkursa „Labākā klase” uzvarētāji savā klašu grupā tiek apbalvoti ar skolas ceļojošo
kausu „Ķeguma komercnovirziena vidusskolas labākā klase”, kā arī


uzvarētājklasei 1.-3. klašu grupā – ekskursija (100 EUR vērtībā),



uzvarētājklasei 4.-7. klašu grupā – ekskursija (100 EUR vērtībā),



uzvarētājklasei 8.-12. klašu grupā – ekskursija (200 EUR vērtībā).

5.3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt apbalvojumus papildus nominācijās, piemēram,
„Labākā klase mācībās”, „Sportiskākā klase”, „Sabiedriski aktīvākā klase” u.c.
6. Rezultātu apkopošana un paziņošana
Vērtēšanas komisija rezultātus apkopo mācību gada laikā un paziņo mācību gada pēdējā
dienā.

7. Nobeiguma noteikumi
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas konkursa „Labākā klase” nolikums stājas spēkā ar tā
apstiprināšanas brīdi un attiecināms uz visu 2016./2017. mācību gadu.

Direktors

V. Samohins
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