
Bauskas Valsts ģimnāzijas konkursa „Gada skolēns 2020” nolikums 

Bauskā 

2020.gada februārī 

 

 

I. Konkursa mērķis 

1. Veicināt skolēnu harmoniskas personības veidošanos un attīstību. 

2. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu skolu, savu tautu, Tēvzemi, 

cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām, sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo prasmju un 

zināšanu apguvi. 

II. Konkursa organizēšanas laiks 

3. Skolas posms- marts. 

4. Novada  posms -aprīlis, maijs. 

III. Konkursa organizatori: 

5. Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde, klašu audzinātāji, direktora vietnieki izglītības jomā. 

IV.Konkursa dalībnieki: 

8. Bauskas Valsts ģimnāzijas  8. - 12.klašu izglītojamie: 

8.1. 1.grupa- 8.un 9.klašu izglītojamie, 

8.2. 2.grupa- 10., 11., 12.klašu izglītojamie. 

9. Skolas posmā var piedalīties visi skolas 8.- 12.klašu izglītojamie: SKOLĒNS PATS PIESAKĀS, 

IZVIRZA KLASE, KLASES AUDZINĀTĀJS , PEDAGOGS VAI SKOLAS VADĪBAS PĀRSTĀVIS. 

10. Novada posmā vecuma grupā 8.-9.klase piedalās: 

10.1.1.vietas ieguvējs no izglītības iestādes ar izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma 

posmā līdz 99, 

10.2.1.un 2.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 2 izglītojamie) no izglītības iestādes ar 

izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā 100 un vairāk. 

11. Novada posmā vecuma grupā 10.-12.klase piedalās: 

11.1. 1. un 2.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 2 izglītojamie) no izglītības iestādes ar 

izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā līdz 99, 

11.2. 1.,2. un 3.vietas ieguvēji (kopā ne vairāk kā 3 izglītojamie) no izglītības iestādes 

ar izglītojamo skaitu noteiktajā vecuma posmā 100 un vairāk. 

12. Izglītojamais, kurš ieguvis titulu „Gada skolēns”, atkārtoti vecuma grupā, kurā saņemts 

tituls, nevar piedalīties. 

V. Konkursa norise: 

13. Konkursu organizē  2 posmos- konkursa dalībniekus izvērtējot pēc  PRETENDENTA PIETEIKUMA, 

kurā tiek apkopota informācija par attiecīgā mācību gada laika posmu no 1.septembra līdz 13.martam: 

13.1.Sasniegumi mācību programmas apguvē; 

13.2.Izcilība; 

13.3.Zināšanas par savu novadu, valsti, vispārējā erudīcija (tests); 

13.4.Sasniegumi skolas, novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs. 

13.5.Dalība interešu izglītības grupās, mūzikas, mākslas un sporta skolās; 

13.6. Individuāli sasniegumi interešu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta 

skolu konkursos, skatēs, sacensībās novadā un reģionā; 

13.7. Individuāli sasniegumi interešu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta 

skolu konkursos, skatēs, sacensībās valstī un starptautiskajā līmenī; 

13.8. Komandu, kolektīvu, kurās darbojas pretendents, sasniegumi interešu izglītības, mūzikas, mākslas un 

sporta skolu konkursos, skatēs, sacensībās. 

13.9.Iekšējās pasaules izkopšana- pretendenta domas par “Kāpēc es būtu lielisks Gada skolēns?” 

13.10.Izpratne par augstākajām morālajām vērtībām, spēja novērtēt un izjust 

skaisto , klases audzinātāja  raksturojums; 

13.11.Iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē skolā un ārpus tās; 

13.12.Iesaistīšanās labdarībā. 

14. Pašizpausme un radošā aktivitāte- konkurss „Mana individualitāte un talanti”: 

14.1..Radošās izpausmes un sevis prezentēšanas (prasmju demonstrējumi un 



vizītkarte); 

14.1.1.Radošās izpausmes demonstrējums (līdz 5 minūtēm, vērtēšanas kritēriji 

pielikumā); 

14.1.2..Dalībnieka vizītkarte (līdz 3 minūtēm, vērtēšanas kritēriji pielikumā). 

VI.Vērtēšana: 

17.Vērtēšana tiek veikta izmantojot vērtēšanas kritērijus, balstoties uz datiem no 

pieteikuma anketām un skolas pārziņā esošiem datiem. 

18.Konkursa rezultāti tiek apkopoti līdz 31.martam. 

VII. Konkursa vērtēšanas komisija: 

19.Komisijas vadītājs: Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors 

20.Komisijas locekļi: 

20.1.direktora vietnieks izglītības jomā, izglītības metodiķe, 

20.2.skolas vēstures skolotāji, latviešu valodas skolotāji, vizuālās mākslas un mūzikas skolotāji,  

20.3. skolēnu pašpārvaldes vadītājs vai vietnieks. 

 

VIII.Apbalvošana: 

21.Skolas pārsteiguma balvas saņem visi dalībnieki. 

 

Nolikums attiecas uz 2019./2020 m.g. 

 

Sagatavoja  

M.Lagzdiņa 


