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APSTIPRINĀTS 

ar J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas  

direktora 2019.gada 01.februāra 

rīkojumu Nr.1.35./14 

 

 

 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 

skolēnu un pedagogu apbalvošanas ar medaļām kārtība 

 
Izstrādāts saskaņā ar  

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas  

nolikuma 12.31.  punktu  

 skolēnu pašpārvaldes sēdes 

2019.gada 15.janvāra protokolu Nr. 15012019 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu un pedagogu apbalvošanas 

kārtība nosaka, kā tiek organizēta ikgadējā skolēnu un pedagogu apbalvošana par izciliem 

sasniegumiem pilsētas, novada, valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, sporta sacensībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, festivālos, izstādēs, 

augstiem sasniegumiem mācībās, skolas vārda popularizēšanu ārpusskolas darbā un 

pedagogu par radošu darbu un iniciatīvu skolēnu audzināšanā, izglītošanā, savas 

pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu pilsētā, novadā un valstī, kā arī ieguldījumu 

estētiskajā audzināšanā saskaņā ar izglītības iestādes darba kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem  

 

2. Mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Veicināt J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu kvalitatīvu izaugsmi, 

apgūstot ārpus mācību programmas padziļinātu saturu konkrētos mācību priekšmetos, 

interešu izglītības pulciņos, sportā, mācībās un pedagogu motivāciju padziļinātam darbam ar 

izglītojamajiem, sagatavojot pilsētas, novada, valsts un starptautiskajām mācību priekšmetu 

olimpiādēm, skatēm, konkursiem un sporta sacensībām, starptautiskajiem konkursiem, 

festivāliem, izstādēm. 

2.2. Apzināt skolēnus ar augstākiem sasniegumiem mācību darbā, interešu izglītībā, sportā, 

ārpusskolas pasākumos. 

2.3. Apzināt pedagogus par skolas vārda popularizēšanu, par skolēnu augstiem 

sasniegumiem mācībās, par aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas darbā 

2.4. Izteikt atzinību skolēniem un skolotājiem par aizvadītā mācību gada sasniegumiem un 

skolas vārda popularizēšanu. Apbalvot skolēnus ar medaļām “Medaļas par skolas attīstību 

mācību gadā”, skolotājus “Gada skolotājs” 

 

3. Sasniegumu izvērtēšanas kārtība 

 

3.1.J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu sasniegumus vērtē ik gadu 

attiecīgā mācību gada noslēgumā 2 nominācijās: 
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 izglītības joma, 

 ārpusskolas pasākumu joma. 

3.2. Galvenie kritēriji skolēnu apbalvošanas saņemšanai izglītības jomā: 

 ieņemtas vietas vai atzinības pilsētas/valsts/starptautiskajās olimpiādēs, 

projektos, konkursos; 

 prognozējamā vidējā atzīme ne mazāk kā 8. Mācību gadā ir 7 balles un 

augstāk, gadījumā, ja skolēnam dažos mācību priekšmetos ir zemāks vērtējums, to 

lemj pedagogi pedagoģiskajā padomes sēdē par skolēna apbalvošanu; 

 atbalsts, laipnums un cieņa pret sabiedrību, kā arī pret skolas tradīcijām un 

pasākumiem, 

 nav neattaisnotu kavējumu. 

3.3. Galvenie kritēriji skolēnu medaļu saņemšanai ārpusskolas pasākumu jomā: 

 ieņemtas vietas vai atzinības pilsētas/valsts/starptautiskajos radošajos 

konkursos, projektos, koncertos, sporta pasākumos skolas vārdā; 

 vērtējumi mācību gadā nav zemāki par 4 ballēm; 

 ieņemtas vietas vai aktīva piedalīšanās ārpusskolas pulciņu nodarbībās; 

 piedalīšanās skolas/klašu pasākumu organizēšanā; 

 atbalsts, laipnums un cieņa pret sabiedrību, kā arī pret skolas tradīcijām un 

pasākumiem; 

 nav neattaisnotu kavējumu. 

 

 

3.4. Pedagogu apbalvošana notiek saskaņā ar izglītības iestādes darba kvalitātes izvērtēšanas 

kritērijiem:  

3.4.1. administrācijas kritērijiem: 

 par sasniegtajiem rezultātiem, t.i. ja skolēns izcīnījis vairākas godalgas, augsti 

sasniegumi mācībās, eksāmenos; 

 pedagogs izcīnījis vairākas godalgas; 

 par savas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu pilsētā/ novadā/ valstī/ 

starptautiskā līmenī, 

 iesaistīšanās skolas vārda popularizēšanā (dalība projektos, pasākumos, 

pasākumu organizēšanā utt.), 

 par radošu darbu un iniciatīvu skolēnu audzināšanā un izglītošanā, 

ieguldījumu estētiskajā audzināšanā, saskarsmes prasmēs ar skolēniem; 

3.4.2. skolēnu kritērijiem 

 radošums stundā; 

 ideju ģenerēšana; 

 skolēnu iedvesma; 

 atgriezeniskā saite; 

 stundā sasniedzamais rezultāts (stundas mērķim piemērotas metodes); 

 stundas interesantas, piedāvā produktīvus uzdevumus, kas attīsta skolēna 

prasmes un iemaņas. Uzdevumi saistīti ar reālo dzīvi; 

 komunicēšana; 

 man ir iespēja izvēlēties…(diferencēti uzdevumi) 

 skolotājs ir iniciators, bet ne vadītājs. 
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4. Apbalvošanas kārtība 

 

4.1. Skolēnu un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai veic skolas administrācija, saskaņā ar 

mācību gadā apkopotajiem rezultātiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

rīkotajos konkursos, skatēs, sporta sacensībās, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

lasījumos, atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolas vārda popularizēšanu pilsētā/ 

novadā/ valstī/ starptautiskā līmenī, saskaņojot ar skolotājiem pedagoģiskās padomes sēdē. 

4.2. Pretendēt uz „Medaļu par skolas attīstību mācību gadā” var 3.-12.klašu skolēni. 

4.3. Pretendentus „Medaļas par skolas attīstību mācību gadā” saņemšanai izvirza klases 

audzinātājs ņemot vērā skolēna panākumus un sekmes mācību gadā.  

4.4. Klases audzinātājs var izvirzīt 3-5 pretendentus no klases, aizpildot pieteikuma veidlapu 

par “Izvirzītiem pretendentiem” (pielikums Nr.1) un iesniedzot to rakstiski vai elektroniski 

direktores vietniekam audzināšanas jomā, ievērojot norādīto pieteikuma iesniegšanas laiku. 

Ja klases audzinātājs neiesniedz pieteikumu norādītajā laikā, skolas administrācija var pati 

pieteikt skolēnu no šīs klases. 

4.5. Katrs skolēns var pretendēt uz medaļu tikai vienā no jomām. 

4.6. Katrs izvirzītais pretendents aizpilda pašnovērtējuma lapu, kurā norāda visus savus 

panākums mācību gadā, lai tie atbilstu galvenajiem kritērijiem (pielikums nr.2, nr.3) un  

iesniedz to rakstiski vai elektroniski direktores vietniekam audzināšanas jomā. 

4.7. Pretendentu pašnovērtējumus izvērtē J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 

administrācija, ko apstiprina ar protokolu. Ja  vērtēšanas komisijai jāprecizē pašnovērtējumā 

skolēna minētais panākums, tad pretendentam jāuzrāda apliecinājums (diploms, medaļa, 

goda raksts, balva utml.). Labāko pretendentu pašnovērtējumus komisija izvirza apspriedei 

uz pedagoģiskās padomes sēdi 

4.8. Izvērtēšanas kritēriji skolēnam:  

 pretendenta atbilstība kritērijiem,  

 rezultātu kvantitāte (pilsētā, valstī, starptautiskajā līmenī),  

 centība mācību darbā, 

 daudz strādā papildus, patstāvīgi. 

 darbojas interešu izglītības programmā (sportā, deju kolektīvā, korī utt.) 

 aktīvs skolas sabiedriskajā dzīvē, skolēnu padomes darbā vai ar savu darbību 

popularizē skolas vārdu pilsētā/ valstī vai ārpus tās. 

4.9. Pedagoģiskās padomes sēdē skolotāji lemj par pieteikto skolēnu izvirzīšanu 

apbalvošanai, ko apstiprina ar protokolu. 

 

 

5. Citi jautājumi 

 

5.1. Pedagogu apbalvošana notiek Skolotāju dienā oktobrī. Skolēnu apbalvošana notiek 

Patrona dienā maijā. 

5.2. Informāciju par izglītojamajiem un pedagogiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, tiek 

ievietota J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas mājaslapā. 

 

 

 

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore    Gaļina Smuļko 
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Pielikums Nr.1 

 

 

 

PIETEIKUMS 

 

 

 

Izvirzītie pretendenti 

 

 

Klase: ________________ 

Klases audzinātājs: ________________________________ 

 

 

n.p.k. Vārds Uzvārds Joma  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Pielikums Nr.2 

 

 

IZGLĪTĪBAS JOMA 

 

 

 

Pretendenta pašnovērtējums  

 

 

Klase: __________ 

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

 

 

 

NPK Kritēriji Pamatojums 

1.  ieņemtas vietas vai atzinības 

pilsētas/valsts/starptautiskajās 

olimpiādēs, projektos, 

konkursos. 

 

2.  Prognozējamā vidējā atzīme 

ne mazāk kā 8,00, ir 7 balles 

un augstāk. 

 

3.  Atbalsts, laipnums un cieņa 

pret sabiedrību, kā arī pret 

skolas tradīcijām un 

pasākumiem. 

 

 

  



6 
 

Pielikums Nr.3 

 

 

ĀRPUSSKOLAS PASĀKUMU JOMĀ 

 

 

Pretendenta pašnovērtējums  

 

 

Klase: ______ 

Vārds, uzvārds: _________________________________ 

 

 

 

NPK Kritēriji Pamatojums 

1.  Ieņemtas vietas vai atzinības 

pilsētas/valsts/starptautiskajos 

radošajos konkursos, 

koncertos, pasākumos skolas 

vārdā. 

 

2.  Vērtējums nav zemāks par 4 

ballēm. 

 

3.  Ieņemtas vietas vai aktīva 

piedalīšanās ārpusskolas 

pulciņu nodarbībās. 

 

4.  Piedalīšanās skolas/klašu 

pasākumu organizēšanā. 

 

5.  Atbalsts, laipnums un cieņa 

pret sabiedrību, kā arī pret 

skolas tradīcijām un 

pasākumiem. 

 

 

 


