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Skolas konkursa «Centīgākā klase» 

 

Nolikums 

 

I. Konkursa misija 
Nolikums par skolas konkursu «Centīgākā klase» nosaka tā galvenos 

uzdevumus, organizācijas posmus un norises gaitu, dalības noteikumus, 

rezultātu apkopošanas kārtību un dalībnieku un uzvarētāju apbalvošanu.  



II. Konkursa mērķis: 
 Noteikt labāko klasi, kurā ir izveidojusies labvēlīga psiholoģiskā 

atmosfēra skolēnu personības attīstībai un veiksmīgam pedagogu darbam.  

Uzdevumi: 

 paaugstināt zināšanu prestižu, skolēnu intelektuālo un 

radošo potenciālu;  

 stimulēt skolēnus ievērot skolas iekšējās kārtības 

noteikumus;  

 iekļaut visus skolas skolēnus un pedagogus kopīgās rūpēs 

vienam par otru;  

 attīstīt skolas un klases pašpārvaldi. 

III. Konkursa organizācija  
Skolas konkurss «Centīgākā klase» notiek kārtējā mācību gada ietvaros 

no septembra līdz oktobrim trijos posmos:  

1.posms «Rudens» - oktobris, novembris, 

2. posms «Ziema» - janvāris, februāris, 

3. posms «Pavasaris» - aprīlis. 

Pēc katra posma notiek spēle par uzvedības un drošības tehnikas 

noteikumu zināšanām (pēc 1. posma – visas skolas mērogā, pēc 2. posma- 

komandu sacensības, pēc 3.posma- individuālās sacensības).  

Konkursā piedalās 1. – 12. kl. kolektīvi: 

Pirmā grupa - 1. – 3. kl. skolēni; 

Otrā grupa - 4. –7. kl. skolēni; 

Trešā grupa: 8. – 12.kl. skolēni. 

Klases starprezultāti tiek atzīmēti speciālās uzvedības un centības 

dienasgrāmatās.  

Katra konkursa posma nobeigumā tiek apkopoti tā rezultāti.  

Visi rezultāti tiek fiksēti atsevišķos protokolos un tiek darīti zināmi 

visiem skolas skolēniem pie ziņojumu dēļa un Skolas parlamenta 

sagatavotās radiopārraidēs.  



Katrā klašu grupā uzvarētāju noteikšana notiek pēc visu triju konkursa 

posmu rezultātiem, ņemot vērā lielāko iegūto procentu skaitu.  

Pēc katra konkursa posma katras klašu grupas uzvarētājus apsveic 

skolas līnijā. 

 Rezultāti tiek paziņoti maijā skolas konferencē “Nākotnes līderis”. 

IV. Norises vieta  

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 

V. Konkursa kritēriji: 

Apkopojot katras kārtas konkursa rezultātus, tiek ņemts vērā punktu 

skaits (sk. pielikumu) centības un uzvedības dienasgrāmatās: 

 

 Darbs stundā 

 Uzvedība starpbrīžos, 

 Uzvedība garderobē, 

 Ārējais izskats. 

VI. Apbalvojumi: 

Konkursā uzvarējušās klases un spēlē uzvarējušie individuālie dalībnieki 

tiek apbalvoti ar diplomiem. 

 

  



Pielikums 

 

Konkursa «Centīgākā klase» 

vērtējuma kritēriji 

 

Klases sekmju līmenis tiek noteikts procentuāli, to aprēķinot pēc 

formulas: 

 

Vērtēšanas kritērijs  
punktu 
skaits 

Darbs stundā 

Stundu kavējumi 1 

Mācību piederumu esamība 1 

Izpildītie mājas darbi 1 

Aktīvs darbs stundās 2 

Uzvedība starpbrīžos 

Necenzēti izteicieni  5 

Kautiņš   5 

Skriešana pa gaiteņiem  4 

Nekulturāla uzvedība tualetē   4 

Skaļi kliedzieni gaitenī   3 

Sēdēšana uz palodzes   2 

Somas uz palodzes  1 

Uzvedība garderobē 

Kautiņš     5 

Mēslošana     4 

Nekārtība klases garderobes 
nodalījumā   

4 

Garderobistes prasību neizpildīšana   3 

Nekārtība garderobē   2 

Ārējais izskats. 

Piezīme (1 - 2)    1 

Piezīme (3 – 4) 2 

Piezīme (5 - 6) 3 

Piezīme (7 – 8) 4 

Piezīme (>9) 5 

 


