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Izaugsmes balvas un balvas Ieguldījums izaugsmē piešķiršanas
noteikumi
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apbalvo Carnikavas pamatskolas 5. – 9. klašu
skolēnu par mācību sasniegumiem, kā arī Carnikavas pamatskolas pedagogu par
ieguldījumu skolēna sekmju uzlabošanā; noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana, un skolēna un pedagoga, kurus apbalvo,
noteikšana.
2. Izaugsmes balvas piešķiršanas mērķis ir motivēt Carnikavas pamatskolas 5. – 9.
klašu skolēnus uzlabot mācību savas sekmes un sasniegt augstākus mācību
rezultātus gan individuāli, gan kā klasei.
3. Balvas Ieguldījums izaugsmē piešķiršanas mērķis ir izcelt Carnikavas
pamatskolas pedagogu ieguldījumu skolēnu sekmju uzlabošanā.
4. Izaugsmes balvu Biedrība „Nākotnes iela” vienu reizi gadā piešķir Carnikavas
pamatskolas skolēnam, kurš mācību gada noslēgumā ir pierādījis vislielāko
sekmju uzlabošanos.
5. Balvu Ieguldījums izaugsmē vienu reizi gadā piešķir Carnikavas pamatskolas
pedagogam, kura pasniegtajā mācību priekšmetā skolēna, kuram piešķir
Izaugsmes balvu, sekmes uzlabojušās visstraujāk, vai kura ieguldījumu savā
izaugsmē visaugstāk novērtē skolēns, kuram piešķir Izaugsmes balvu.
6. Skolēnu, kuram piešķir Izaugsmes balvu un pedagogu, kuram piešķir balvu
Ieguldījums izaugsmē, apstiprina biedrības valde.

II. Kandidāti Izaugsmes balvai un skolēna, kuram piešķir Izaugsmes balvu
noteikšana
7. Kandidāti Izaugsmes balvai ir visi Carnikavas pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni,
kuru atzīmes 2. mācību semestra noslēgumā salīdzinājumā ar sekmēm 1.mācību
semestrī (starp-liecībā) ir uzlabojušās un neviena no atzīmēm 2. mācību semestra
liecībā nav nesekmīga.
8. Kandidāti balvai Ieguldījums izaugsmē ir visi Carnikavas pamatskolas 5. – 9.
klašu pedagogi.
9.

Carnikavas pamatskolas direktors (turpmāk – direktors) biedrības valdei līdz
katra gada 10. jūnijam iesniedz informāciju par katras Carnikavas pamatskolas 5.
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– 9. klases sekmēm katrā mācību priekšmetā mācību gada 1. un 2. semestra
noslēgumā, neatklājot klašu skolēnu vārdu un uzvārdu.
10. Lai noteiktu Carnikavas pamatskolas skolēnu, kurš ir sasniedzis visstraujāko
sekmju uzlabošanos, biedrības valde veic šādus secīgus aprēķinu soļus:
Aprēķina sekmju uzlabošanos katrā mācību priekšmetā,
izmantojot formulu:

10.1.

pA 

( Ai 2. sem.  Ai1. sem. ) * 100
,
100

kur

Ai 2.sem. – atzīme mācību priekšmetā i 2.semestrī;
Ai 1.sem. – atzīme mācību priekšmetā i 1.semestrī.

Saskaņā ar vidējo svērto metodi, atsevišķi nosaka vidējo svērto
atzīmi 1. un 2. mācību semestrī, izmantojot formulu:

10.2.

a vid . sv. 

 ( A * B)
,

P

kur

A – atzīmes no 1 līdz 10;
B – attiecīgās atzīmes no 1 līdz 10 skaits;
P – mācību priekšmetu skaits.
Aprēķina vidējās svērtās atzīmes pieauguma tempu, izmantojot
formulu:

10.3.

p

(avid . sv.2. sem.  avid . sv.1. sem. ) * 100
,
100

kur

avid. sv. 2.sem. - vidējā svērtā atzīme 2.mācību semestrī;
avid. sv. 1.sem. - vidējā svērtā atzīme 1.mācību semestrī.
11. Vidējās svērtās atzīmes pieauguma tempu izsaka ar 5 zīmēm aiz komata.
12. Visus 5. – 9. klašu skolēnus saranžē augošā secībā atbilstoši to sasniegtajam
vidējās svērtās atzīmes pieauguma tempam un izveido 5. – 9. klašu skolēnu
individuālo sasniegumu rangu.
13. Izaugsmes balvu piešķir skolēnam, kurš 5. – 9. klašu skolēnu individuālo
sasniegumu rangā ir pirmajā vietā.
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14. Gadījumā, ja diviem vai vairāk skolēniem vidējās svērtās atzīmes pieauguma
temps, kas izteikts ar piecām zīmēm aiz komata, sakrīt, vidējās svērtās atzīmes
pieauguma tempu izsaka ar sešām vai vairāk zīmēm aiz komata un tos ranžē
augošā secībā.
15. Vienlaikus ar 12. punktā minēto rangu tiek sastādīts arī klašu rangs.
III. Pedagoga, kuram piešķir balvu Ieguldījuma izaugsmē, noteikšana
16. Balvu Ieguldījums izaugsmē piešķir pedagogam:
16.1.

16.2.

kura pasniegtajā mācību priekšmetā skolēns, kuram piešķir Izaugmses
balvu, ir uzrādītjis visstraujāko sekmju uzlabošanos (pA ir vislielākais), vai
kuru nosaka skolēns, kuram piešķir Izaugsmes balvu.
IV. Noslēguma jautājumi

17. Izaugsmes balvu un balvu Ieguldījums Izaugsmē Direktors kopā ar biedrības
pārstāvi pasniedz svinīgā pasākumā, mācību gadu noslēdzot.
18. Direktors 17. punktā minētajā svinīgajā pasākumā izceļ arī klasi, kas klašu rangā
ir pirmajā vietā.
19. Biedrība lemj par Izaugsmes balvas un balvas Ieguldījums izaugsmē vērtību un
formu.
20. Bierībai ir tiesības mainīt Izaugsmes balvas un balvas Ieguldījums izaugsmē
piešķiršanas biežumu, kā arī tiesības pārtraukt minēto balvu piešķiršanu.
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