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APSTIPRINU 

Babītes vidusskolas direktore 

I.Rozenberga 

2015.gada 5.novembrī 

 

BABĪTES VIDUSSKOLAS APBALVOJUMA 

“LABĀKAIS DABASZINĪBĀS” PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

2015.gada 29.oktobrī        Nr.5 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Babītes vidusskolas (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) apbalvojuma 

„Labākais dabaszinībās” (turpmāk tekstā – Apbalvojums) piešķiršanas kārtība 

(turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka apbalvojuma – „Labākais dabaszinībās” 

piešķiršanas kārtību 7.-12.klašu izglītojamiem kārtējā mācību gada laikā. 

2. Apbalvojumu piešķir Dabaszinību metodiskā komisija, kuras sastāvā ir 

ģeogrāfijas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas pedagogi. 

3. Apbalvojuma piešķiršanas komisijas sēdes tiek protokolētās. 

4. Apbalvojums tiek piešķirts, pamatojoties uz Apbalvojuma piešķiršanas 

komisijas lēmumu un apstiprināts ar Izglītības iestādes direktores rīkojumu. 

 

 

II. Apbalvojuma piešķiršanas mērķis 

 

5. Sekmēt izglītojamo aktīvāku dalību dažādos ar dabaszinību mācību 

priekšmetiem saistītos pasākumos Izglītības iestādē un ārpus tās.  

6. Popularizēt Izglītības iestādes tēlu, piedaloties dažāda veida ar dabaszinību 

mācību priekšmetiem saistītos pasākumos ārpus izglītības iestādes. 
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III. Apbalvojuma piešķiršanas noteikumi 

 

7. Par Apbalvojuma pretendentu var kļūt ikviens Izglītības iestādes 7. – 12. klašu 

izglītojamais. Pretendenti tiek vērtēti divos posmos: 7.-9.klase un 10.-12.klase.  

8. Pretendents Apbalvojumam piesakās pats, iesniedzot pieteikuma anketu 

(Pielikums Nr.1).  

9. Pretendentiem Apbalvojumam jāpiesakās 1.semestrī līdz 18.12. un atkārtoti 

2.semestrī līdz 06.05. pie Dabaszinību metodiskās komisijas vadītāja. 

10. Rezultātu apkopošana notiek maija otrajā nedēļā. 

11. Katrs no pretendentiem atbilstoši norādītajiem kritērijiem uzkrāj punktus visa 

mācību gada laikā, uzskaitot tos Pieteikuma tabulā (Pielikums Nr.1).  

12. Apbalvojumu iegūst izglītojamais, kurš mācību gada laikā ir sakrājis visvairāk 

punktu.  

13. Desmit izglītojamie, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu, iegūst balvas un 

diplomus (no tiem 6 pamatskolas posmā un 4 vidusskolas posmā). Vajadzības 

gadījumā balvu sadalījums posmos var tikt mainīts. 

 

 

IV. Apbalvojuma iegūšanai uzkrājamo punktu skaidrojums 

 

14. Komisija apkopojot pretendenta iesniegto informāciju, piešķir punktus šādās 

pozīcijās: 

14.1. pirmā semestra un otrā semestra starpvērtējumu vidējais vērtējums 

dabaszinību mācību priekšmetos dod divkāršotu attiecīgo punktu skaitu, 

noapaļojot to līdz veselam skaitlim; 

14.2. dalība Izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sacensībās saistībā ar 

dabaszinību mācību priekšmetiem un iegūta: 

I vieta  - 4 punkti 

II vieta  - 3 punkti 

III vieta  - 2 punkti 

Atzinība  - 1 punkts 

 

14.3. dalība Pierīgas novadu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, Zinātniski 

pētniecisko darbu konferencē dabaszinību mācību priekšmetu ietvaros un 

iegūta: 

 

 

14.4. dalība valsts olimpiādēs, konkursos, sacensībās, Zinātniski pētniecisko 

darbu konferencē saistībā ar dabaszinību mācību priekšmetiem un 

iegūta: 

I vieta  - 10 punkti 

II vieta  - 8 punkti 

I vieta  - 5 punkti 

II vieta  - 4 punkti 

III vieta  - 3 punkti 

Atzinība  - 2 punkti 



III vieta  - 6 punkti 

Atzinība  - 4 punkti 

   

14.5. dalība dabaszinību nedēļas pasākumos – 2 punkti; 

14.6. dalība dabaszinību mācību priekšmetu pasākumu organizēšanā, aktīva 

darbība interešu izglītības pasākumos saistībā ar dabaszinībām, Komisija 

var piešķirt līdz 2 punktiem; 

14.7. par citiem sasniegumiem dabaszinībās, Izglītības iestādes vārda 

popularizēšanu saistībā ar dabaszinībām, Komisija var piešķirt līdz 5 

punktiem. 

 

Dabaszinību metodiskās komisijas vadītāja Līga Ābele



 

 

1.pielikums 

 

APBALVOJUMS 

„Labākais dabaszinībās” 

PIETEIKUMA ANKETA UN KRITĒRIJI 

 

Babītes vidusskolas Dabaszinību metodiskā komisija 

 

Babītes vidusskolas ______. klase /izglītojamais 

 

_______________________________________________ piesakās 

                                                     (vārds, uzvārds) 

 

20___./20____. mācību gada APBALVOJUMAM „Labākais dabaszinībās”. 

 

20____. gada ___________________    

________________________________ 

 (izglītojamā paraksts un atšifrējums) 

 

 



 

 

 
Papildus piešķirtie punkti:  

___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ (aizpilda skolotājs)  

Punkti kopā: ____________________________________________________________________________________________(aizpilda skolotājs) 

Komisijas lēmums _______________________________________________________________________________________ 

Komisijas paraksti: 

Mācību 

priekšmets 

1.semestra 

vērtējums 

2.semestra 

starpvērtēju

ms 

Izglītības iestādes olimpiādes, konkursi, 

sacensības 

Pierīgas novadu olimpiādes, konkursi, 

sacensības, ZPD skates 

Valsts olimpiādes, konkursi, 

sacensības, ZPD skates 

Vērt. P. Vērt. P. Pasākums V. P. Pasākums V. P. Pasākums V. P. 

Bioloģija              

         

         

         

         

Ķīmija            

         

         

         

         

Ģeogrāfija            

         

         

         

         

Fizika            

         

         

         

         

Vid.vērt.:     


