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Jelgavas 4.vidusskolas 

Konkursa “Gada klase 2018./2019.” 
NOLIKUMS 

 Konkursa mērķis - skolēnu atbildīgas un aktīvas pilsoniskas attieksmes pret saviem pienākumiem    

                                  veidošana. 

1. Konkursa uzdevumi: 

1.1. Veicināt skolēnu mācību motivāciju un atbildīgu attieksmi pret saviem un savas klases mācību darba 

rezultātiem, mācību stundu apmeklējumu.  

1.2.  Aktivizēt skolēnu piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos.  

1.3.  Skolas vārda popularizēšana novadā, valstī, pasaulē. 

1.4.  Veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību. 

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

2. Konkursa dalībnieki: Jelgavas 4.vidusskolas 1.-12.klašu skolēni. 

3. Konkursa norises laiks: 2018./ 2019. mācību gads. 

4. Konkursa vērtēšana: 
4.1. Vērtēšana notiek  trīs klašu grupās: 

1.- 4. klašu grupā (19 klases), 

5.- 7. klašu grupā (13 klases), 

8.-12. klašu grupā (13 klases). 

5.2. Vērtēšanas komisija: 

Direktora vietniece mācību darbā 1. – 4. klasē Ilze Miklašēvica, 

Direktora vietniece mācību darbā 5. – 12. klasē Irēna Sitņikova, 

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sanita Baltiņa, 

Direktora vietnieces informātikas jautājumos Aija Puste, Guna Pentjuša, 

Skolas bibliotekāres Inta Brantevica, Baiba Dinka. 

5.3. Nosaukums Gada klase un galvenā balva katrā klašu grupā tiek piešķirts klasei, kura mācību gada beigās 

ieguvusi lielāko punktu skaitu. 

5.4. Konkursa rezultāti tiek paziņoti mācību gada noslēguma pasākumā 31.maijā. 

6. Vērtēšanas kritēriji un kārtība. 
Klases tiek vērtētas šādās jomās: 

6.1.Mācību process (neņem vērā skolēnu, kam programma ar mācīšanās traucējumiem, mācību sasniegumus). 

6.2. Neattaisnoti kavēto stundu skaits klasei. 

6.3. Uzvedības ierakstu skaits klasei. 

6.4. Klases kolektīva vai klases grupas dalība konkursos, projektos, citās aktivitātēs. 

6.5. Klases dalība skolas organizētajos pasākumos.  

6.6. Klases pasākumi un to atspoguļojums skolas mājaslapā.  

6.7. Klases skolēnu aktivitāte lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”. 

         6.8. Klases dežūra skolā (8.-12. klašu grupā). 

       7. Apbalvošana 

7.1. Katras klašu grupas konkursa “Gada klase” uzvarētāji tiek apbalvoti ar skolas Diplomu, piemiņas  

        balvu un galveno balvu – ekskursiju 200 eiro vērtībā. 

7.2. Katras klašu grupas konkursa “Gada klase” 2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar skolas Atzinības 

        rakstu un pārsteiguma balvu. 

7.3. Vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt apbalvojumus papildus nominācijās, piemēram, “Labākā  

        klase mācībās”,  “Sabiedriski aktīvākā klase” u.c. 

         8. Informācija par konkursu 

8.1. Nolikums izskatīts klašu audzinātāju sanāksmē 2018. gada 18. septembrī. 

8.2.Konkursa nolikums, rezultāti, norises gaita tiek atspoguļota skolas mājaslapā www.4vsk.jelgava.lv, skolas 

facebook lapā un informatīvajā stendā skolas 1.stāva gaitenī. 

 8.3. Ar nolikumu iepazīstināmi skolēni klases stundās, skolēnu vecāki – skolas vecāku dienā, klašu vecāku 

sapulcēs un skolas padomē. 
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