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Rūjienas novada pašvaldība 

RŪJIENAS VIDUSSKOLA 
 

Reģ. Nr. 90009115162; Nr. 4413900654 

Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 

telefons 64263605; 64268136 ; fakss 64263445 

rv@rujienasvidusskola.lv 

 
Rūjienā 

06.10.2014. Nr. 

 

Goda nosaukuma 

„Gada skolēns” piešķiršanas 

KĀRTĪBA 

Izdota saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 

 10. panta trešās daļas 2.punktu 

 

1. Goda nosaukuma piešķiršanas mērķis – novērtēt skolēnu ieguldījumu skolas tēla 

veidošanā un izteikt atzinību skolēnu vēlmei gūt panākumus mācībās un aktīvi 

piedalīties ārpusklases dzīvē.  

2. Goda nosaukuma piešķiršanai SKOLĀ var tikt izvirzīti 5. - 11. klašu skolēni, 

PILSĒTĀ – 12.klases skolēni. 

3. Kandidātu izvirzīšana notiek 1.semestrī līdz skolēnu rudens brīvlaikam. 

4. Kandidātus izvirza, ņemot vērā sekojošus kritērijus: 

4.1. iepriekšējā mācību gada rezultāti un sasniegumi olimpiādēs, skatēs, konkursos, 

ZPD konferencēs;  

4.2. aktīva piedalīšanās klases, skolas un pilsētas kultūras un sporta pasākumos;  

4.3. īpašas spējas, zināšanas kādā noteiktā jomā;  

4.4. autoritāte un cieņa klasē; 

4.5. uzvedība skolā un ārpus tās. 

41. Kandidātam jāatbilst vismaz trim kritērijiem. Kritēriji nozīmīguma ziņā ir līdzvērtīgi. 
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42. Kandidātam nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi un nesekmīgi vērtējumi uz goda 

nosaukuma piešķiršanas brīdi. 

5. Kandidātu izvirzīšana Goda nosaukuma piešķiršanai SKOLĀ notiek divās kārtās: 

5.1. Pirmā kārta: skolēnus (ne vairāk kā 3) izvirza klases audzinātājs, pats izvērtē 

un organizē klases kolektīvā nominantu izvērtēšanu saskaņā ar šīs kārtības 1.pielikumu, 

ko iesniedz sasniegumu novērtēšanas komisijai; 

5.2. Otrā kārta: sasniegumu novērtēšanas komisija vienojas par goda nosaukuma 

“Gada skolēns” un piemiņas balvu piešķiršanu ne vairāk kā 5 skolēniem katrā no 5. - 8. 

un 9. - 11. klašu grupām un ierakstu saturu šīs kārtības 6. punktā minētajos diplomos. 

6. Apbalvojumi 5. – 12. klašu skolēniem: 

6.1. piemiņas balva (attēls 2. pielikums) un diploms “Goda nosaukums “Gada 

skolēns” piešķirts par ….” 5. – 11. klašu skolēniem atbilstoši punktā 5.2. 

noteiktajam skaitam katrā klašu grupā; 

6.2. diploms 5. – 11. klašu skolēniem “Nominēts goda nosaukumam “Gada 

skolēns” par …”, kas izvirzīti klasēs, bet kuriem 2. kārtā netiek piešķirta piemiņas 

balva; 

6.3. diploms 12. klašu skolēniem par izvirzīšanu Goda nosaukuma piešķiršanai 

PILSĒTĀ. 

7. Goda nosaukuma piešķiršanai PILSĒTĀ izvirza 12. klases skolēnus, ievērojot šīs 

kārtības 4.punktā noteiktos kritērijus.  

8. Goda nosaukumu piešķiršana un skolēnu godināšana notiek Latvijas dzimšanas dienas 

pasākumā. 

Izskatīts administrācijas sanāksmē 06.10.2014. 

Grozījumi izdarīti klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksmē 06.11.2014., metodiskās padomes 

sanāksmē 24.11.2015., pedagoģiskās padomes sēdē 05.01.2016., pedagogu darba grupas sanāksmēs 

11.09.2017., 23.10.2017. 

  
Jaunzeme 64263616 

 

  

 

 

Direktors     /Vidars Zviedris/ 
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Goda nosaukuma  

„Gada skolēns” piešķiršanas 

KĀRTĪBA 
 

1.pielikums 

 

Sasniegumu novērtēšanas komisijai 

 

 

____. klases skolēnu izvērtējums 
 

KLASESBIEDRU VĒRTĒJUMĀ: 

  

  

Skolēna 

vārds, 

uzvārds 

Iepriekšējā 

mācību 

gada 

rezultāti un 

sasniegumi 

(olimpiādes, 

konkursi) 

Aktīva 

piedalīšanās 

klases, 

skolas un 

pilsētas 

kultūras un 

sporta 

pasākumos 

Īpašas 

spējas, 

zināšanas 

kādā 

noteiktā 

jomā 

(interešu 

izglītība, 

ārpusstundu 

aktivitātes) 

Autoritāte 

un cieņa 

klasē 

Uzvedība 

skolā un 

ārpus tās 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri, piezīmes 

 

 \Punkti* 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3  

1.        

2.        

3.        

        

 

 KLASES AUDZINĀTĀJA VĒRTĒJUMĀ: 

  

  

Skolēna 

vārds, 

uzvārds 

Iepriekšējā 

mācību 

gada 

rezultāti un 

sasniegumi 

(olimpiādes, 

konkursi) 

Aktīva 

piedalīšanās 

klases, 

skolas un 

pilsētas 

kultūras un 

sporta 

pasākumos 

Īpašas 

spējas, 

zināšanas 

kādā 

noteiktā 

jomā 

(interešu 

izglītība, 

ārpusstundu 

aktivitātes) 

Autoritāte 

un cieņa 

klasē 

Uzvedība 

skolā un 

ārpus tās 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri, piezīmes 

 

 \Punkti* 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3  

1.        

2.        

3.        

        

 

Klases audzinātājs ______________________________________ 

 

*Punktu robežas: min. – 1; max – 3  
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Goda nosaukuma  

„Gada skolēns” piešķiršanas 

KĀRTĪBA 
 

2.pielikums 

 

 

 Piemiņas balvas makets 

 

 

 

 
 


