
Konkursa ”Līvbērzes vidusskolas Gada klase” nolikums 

 

1. Konkursa mērķis – veidot skolēnu atbildīgu un aktīvu attieksmi pret 

saviem pienākumiem un sabiedrisko dzīvi. 

2. Konkursa uzdevumi: 

 Veicināt skolēnu mācību motivāciju, veidot atbildīgu attieksmi par 

saviem mācību darba rezultātiem un skolas apmeklējumu. 

 Aktivizēt skolēnu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos. 

 Aktualizēt skolēnu iesaistīšanos labdarībā 

3. Konkursa noteikumi: 

3.1. Vērtēšana notiek  5. -  9. un 10. - 12. klašu grupā. 

3.2. Nosaukums Gada klase tiek piešķirts klasēm, kuras mācību gada 

beigās ieguvušas lielāko punktu skaitu. 

3.3. Konkursa rezultāti tiek paziņoti 31. maijā 

3.4. Vērtēšanas komisija: 

Direktores vietniece mācību darbā Vivita Eiklone 

Direktores vietniece audzināšanas darbā Santa Rozenberga 

Pašpārvaldes konsultante Ineta Pitkēviča 

Skolas bibliotekāre Inta Kārkliņa 

3.5. Ar konkursa nolikumu un rezultātiem var iepazīties skolas mājas lapā 

un informatīvajā stendā 

4. Vērtēšanas kritēriji un kārtība: 

4.1. klases vidējā atzīme decembrī un maijā 

1. vieta - augstākā atzīme - 3 punkti 

2. vieta - 2 punkti 

3. vieta - 1punkts 

4.2. Klašu kopējais neattaisnoti kavēto stundu skaits proporcionāli 

skolēnu skaitam  – decembrī un maijā. 

1.vieta-vismazāk kavēto stundu - 3 punkti 

2.vieta - 2 punkti 

3.vieta - 1punkts 

4.3. Grāmatu apvākojums novembrī un martā. 

3 punkti - grāmatas apvākotas visai klasei. 

2 punkti - grāmatas nav apvākotas mazāk kā pusei  klases skolēnu 

1 punkts - grāmatas nav apvākotas vairāk kā pusei klases skolēnu 



4.4. Svētku drēbes (balts un tumšs) 18. novembra pasākumā,  Pēdējā 

zvanā, pēdējā skolas dienā 

3 punkti – svētku drēbes visai klasei 

2 punkti - svētku drēbes vairāk kā pusei klases skolēnu 

1. punkts - svētku drēbes mazāk kā pusei klases skolēnu 

4.5. Paskaidrojumi pie direktores I un II semestrī 

3 punkti - paskaidrojumu nav 

2 punkti paskaidrojumi ir mazāk kā pusei  klases skolēnu 

1 punkts - paskaidrojumi ir vairāk kā pusei klases skolēnu 

4.6. Līniju apmeklējums 

3 punkti - klase apmeklē līniju 

 Klase uzvedas pieklājīgi 

 Audzinātājs ir ar klasi 

2 punkti - nav izpildīts viens noteikums 

1 punkts - nav izpildīti divi noteikumi 

4.7. Piedalīšanās pasākumos  

1. vieta – 3 punkti 

2. vieta – 2 punkti 

3. vieta – 1 punkts 

5. Apbalvošana 

Konkursa „Gada klases” uzvarētāji  tiek apbalvoti ar skolas diplomu un 

ekskursiju visai klasei. 

Katras klašu grupas 2. un 3. vietas tiek apbalvotas ar skolas Atzinības 

rakstu un pārsteiguma balvu. 

Nolikums izskatīts Skolēnu pašpārvaldes sēdē Nr.2 2013. gada oktobrī un 

klašu audzinātāju metodiskās komisijas apspriede Nr. 1 2013. gada  8. 

oktobrī. 

Ar nolikumu iepazīstināti skolēni klases stundās, skolēnu vecāki - skolas 

vecāku pēcpusdienā, klašu vecāku sapulcēs. 

 

 

 

 


