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Kārtība, kādā piešķir balvu “Gada skolotājs”
Izdots saskaņā ar skolas
Darba kārtības noteikumiem
I.
1.

Vispārīgie noteikumi

Balvas “Gada skolotājs” piešķiršanas mērķis:
1.1.

izteikt atzinību un apbalvot skolas pedagogus par ieguldījumu mācību un
audzināšanas darbā;

1.2.

motivēt pedagogus mācību un audzināšanas darba kvalitātes paaugstināšanai.

2.

„Gada skolotājs” balvu pasniegšanas ceremonija notiek katra gada oktobra pirmajā
nedēļā (Skolotāju dienā).

3.

Skola katru gadu piešķir 1 balvu “Gada skolotājs”.

4.

Pedagogs balvas saņemšanai var tikt nominēts vienu reizi 3 gados.

II.
5.

Balvas piešķiršana komisijas darbībā

Metodiskās komisijas vadītājam līdz 20.jūnijam jāiesniedz speciāli izveidotai komisijai
iesniegumu, kurā pamato nominētā pedagoga sasniegumus mācību un audzināšanas
darbā.

6. Iesniegumam jāpievieno:
6.1.

Izraksts par nominētā pedagoga sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.

6.2.

skolēnu parlamenta vērtējums par nominētā pedagoga sasniegumiem mācību un
audzināšanas darbā,

6.3.

skolas padomes vērtējums par nominētā pedagoga sasniegumiem mācību un
audzināšanas darbā,

6.4.
7.

nominētā pedagoga darba pašvērtējums par sasniegumiem mācību un audzināšanas
darbā.

Ar skolas direktora rīkojumu tiek izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst:
7.1. skolas direktora vietnieki izglītības jautājumos,
7.2. MK vadītāji,
7.3. skolas Padomes pārstāvji,
7.4. skolas parlamenta pārstāvji,
7.5. sekretāre.

8. Par komisijas priekšsēdētāju var būt skolas direktors vai viņa pilnvarotā persona.
9.

Komisijas sēdes protokolē sekretāre.

10. Ja komisijai rodas šaubas vai komisija nolemj padziļināti iepazīties ar kāda pedagoga

mācīšanas un audzināšanas darbu, tā var lūgt attiecīgās MK vadītāju iesniegt
papildmateriālus par nominētā pedagoga darbu.
11. Komisija izvērtē saņemtos iesniegumus. Par katru pretendentu tiek balsots atsevišķi.
12. Ieteikumu par “Gada skolotāju” balvas piešķiršanu pretendentam pieņem ar balsu

vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Ja kāds
no komisijas locekļiem nepiekrīt šim ieteikumam, tad viņa viedokli fiksē protokolā.
III.

Kritēriji pedagogu nominēšanai

13. Metodiskā komisija, izvirzot pedagogu “Gada skolotājs” nominācijai, izvērtē:
13.1. pedagoga darbu ar talantīgajiem skolēniem (skolēnu sagatavošanu mācību

priekšmetu olimpiādēm, projektiem un ZPD trīs gadu laikā),
13.2. pedagoga darbu ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās (uz otro gadu atstāto

skolēnu skaitu, nesekmīgos trīs gadu laikā, darbs pēc individuālajiem plāniem),
13.3. pedagoga inovatīvo darbību skolas un rajona metodiskās apvienības sastāvā,
14. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā.
15. Skolēnu parlaments, izvirzot pedagogu “Gada skolotājs” nominācijai, izvērtē:
15.1. pedagoga pozitīvo motivāciju saskarsmē ar skolēniem,
15.2. pedagoga profesionalitāti mācību priekšmeta pasniegšanā,
15.3. pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot

skolēna personību.
16. Skolas padome, izvirzot pedagogu “Gada skolotājs” nominācijai, izvērtē:
16.1. pedagoga sadarbību ar skolēnu vecākiem,
16.2. pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot

skolēna personību,
17. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā.
18. Pedagogs, veidojot sava darba pašvērtējumu, tajā ietver:
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18.1. vērtējumu par mācību priekšmeta pasniegšanas rezultātiem 3 gadu laikā ( klašu

skaits, skolēnu skaits pa klasēm, vidējie vērtējumi mācību gada noslēgumā, vidējie
vērtējumi valsts pārbaudes darbos, nesekmīgo skolēnu skaitu klasē un iemesli),
18.2. vērtējumu par sasniegumiem mācību priekšmeta metodikā (izstrādātās mācību

priekšmetu programmas, metodiskie materiāli mācību priekšmetā, u.c.),
18.3. informācija par tālākizglītību un inovāciju pielietojumu mācību priekšmeta

pasniegšanā,
18.4. vērtējums par veikumu audzināšanas darbā,
18.5. informācija par skolēnu izzinošo darbdalību dažādos projektos, konkursos un citās

aktivitātēs, kas saistītas ar mācību priekšmeta pasniegšanu, metodiskajiem
jautājumiem vai audzināšanas darbu.
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