BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

BALVU PAMATSKOLA
Reģ. Nr. 4212901935, Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
tālr. 64507006,e- pasts: pamatskola@ balvi.lv
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Balvos
APSTIPRINU
Balvu pamatskolas direktore
________L.Krištopanova
28.12.2017.
APBALVOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
BALVU PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMAJIEM
Izdota saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu,

skolas Metodiskās Padomes
reglamenta III daļas 7. punktu
1. Apbalvojumu piešķiršanas kārtības (turpmāk – kārtība) Balvu pamatskolas (turpmāk – skola)
izglītojamajiem (turpmāk – skolēni) mērķis ir noteikt vienotu izglītības iestādes pieeju
apbalvojumu piešķiršanā, veicinot Balvu pamatskolas skolēnu mācīšanās motivāciju,
līdzatbildību par saviem sasniegumiem un izaugsmi, radošo un māksliniecisko spēju
attīstīšanu, piederības sajūtu savai skolai, lepnumu par to.
2. Kārtība ir pieejama:
2.1. pie Balvu pamatskolas direktores un direktores vietnieces izglītības jomā;
2.2. izglītības iestādes mājas lapā www.balvupsk.lv.
3. Apbalvojuma veidi:
3.1. atzinības raksts – skolēna darbības atzinīgs rakstisks novērtējums
3.1.1. par teicamām un izcilām sekmēm mācību darbā;
3.1.2. par teicamiem un izciliem panākumiem sportā, saņemtu atzinību vai godalgotu
vietu starpnovadu, Latgales reģiona, valsts mācību priekšmetu olimpiādē un/vai
pētniecisko darbu konferencē, konkursos, skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā;
3.2. pateicības raksts – skolēna darbības atzinīgs rakstisks novērtējums
3.2.1. par labām, ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm mācību darbā;
3.2.2. teicamiem un izciliem panākumiem sportā, saņemtu atzinību vai godalgotu vietu
skolas mācību priekšmetu olimpiādē un/vai pētniecisko darbu konferencē;
3.2.3. skolēna vai skolēnu grupas darbības atzinīgs rakstisks novērtējums par saņemtu
atzinību vai godalgotu vietu skolas konkursos, skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā;

3.3. diploms – skolēna vai skolēnu grupas darbības atzinīgs rakstisks novērtējums par
piedalīšanos skolas mācību priekšmetu olimpiādē un/vai pētniecisko darbu konferencē,
konkursos, skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā, panākumiem sportā;
3.4. sudraba liecība – izglītības iestādes rakstisks apliecinājums uz sudraba krāsas papīra
mācību gada noslēgumā par ļoti labiem, teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību
darbā;
3.5. zelta liecība – izglītības iestādes rakstisks apliecinājums uz zelta krāsas papīra mācību
gada noslēgumā par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā.
4. Apbalvojumu piešķiršanas ierosināšana:
4.1. atzinības raksta, pateicības raksta, diploma piešķiršanu ierosina klases audzinātāja vai
priekšmeta skolotājs;
4.2. atzinības raksta, pateicības raksta piešķiršanu par sasniegumiem sportā ierosina sporta
skolotāja;
4.3. atzinības raksta, pateicības raksta, diploma piešķiršanu par saņemtu atzinību vai
godalgotu vietu starpnovadu, Latgales reģiona, valsts mācību priekšmetu olimpiādē
un/vai pētniecisko darbu konferencē ierosina direktores vietnieces, kuras atbild par
mācību vai audzināšanas darbu;
4.4. sudraba vai zelta liecību piešķiršanu ierosina direktores vietniece, kura atbild par mācību
darbu.
5. Apbalvojumu piešķiršanas kritēriji:
5.1. 1.klašu skolēni, I semestri beidzot, saņem vienu kopīgu klases pateicības rakstu, jo šajā
klašu grupā pastāv tikai aprakstošie vērtējumi, kā arī nav iespējams viennozīmīgi
novērtēt katra skolēna sasniegumu līmeni.
II semestri beidzot, 1.klašu skolēni, kuru sasniegumi latviešu valodā un matemātikā ir
optimālā un augstā līmenī, saņem pateicības rakstu;
5.2. 2.klašu skolēni saņem
5.2.1. atzinības rakstu, ja latviešu valodā un matemātikā saņemts vērtējums 9 un 10
balles;
5.2.2. pateicības rakstu, ja latviešu valodā un matemātikā saņemts vērtējums no 8 līdz
10 ballēm;
5.3. 3.klašu skolēni saņem
5.3.1. atzinības rakstu, ja latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā saņemts
vērtējums 9 un 10 balles;
5.3.2. pateicības rakstu, ja latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā saņemts
vērtējums no 8 līdz 10 ballēm;
5.4. 4.-9.klašu skolēni saņem atzinības rakstu, ja visos mācību priekšmetos saņemts
vērtējums 9 un 10 balles;
5.5. 4.-9.klašu skolēni saņem pateicības rakstu, ja visos mācību priekšmetos saņemts
vērtējums no 8 līdz 10 ballēm, vienā mācību priekšmetā ir 7 balles;
5.6. skolēns saņem atzinības rakstu par teicamiem un izciliem panākumiem sportā (ja skolēns
piedalījies vismaz divās starpnovadu sporta spēlēs, izcīnot no 1. līdz 5.vietai, vismaz
vienās Latgales reģiona, valsts līmeņa sacensībās, izcīnot no 1. līdz 10 vietai, individuāli
vērtējot komandu, dalībnieku skaitu, kā arī to, kuru dzimšanas gadu komanda piedalās
sacensībās), saņemtu atzinību vai godalgotu vietu valsts mācību priekšmetu olimpiādē
un/vai pētniecisko darbu konferencē;
5.7. skolēns vai skolēnu grupa saņem atzinības rakstu un balvu (piemēram, peldbaseina
apmeklējums, ekskursija utt.), ja iegūta atzinība vai godalgota vieta konkursos, skatēs,
mākslinieciskajā pašdarbībā (ja skolēns piedalījies vismaz divos starpnovadu konkursos,
skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā, izcīnot godalgotu vietu, vismaz vienā Latgales

reģiona, valsts līmeņa konkursā, skatē, mākslinieciskajā pašdarbībā, izcīnot no 1. līdz
10.vietai, ir vismaz viena skolēna darba publikācija);
5.8. ja 2.-9.klases skolēns veicis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu,
kas rakstveidā fiksēts skolvadības sistēmā “E-klase”, tad atzinības/pateicības raksts
netiek piešķirts;
5.9. par piedalīšanos skolas konkursā “Labākie sasniegumi mācībās” (2.-3.klašu skolēni, 4.6.klašu skolēni, 7.-9.klašu skolēni) atzinības rakstu saņem
5.9.1. I semestrī
5.9.1.1.klase, kurai ir visaugstākais vidējais vērtējums semestrī;
5.9.1.2.skolēns, kuram ir visaugstākais vidējais vērtējums semestrī;
5.9.2. II semestrī
5.9.2.1.klase, kurai ir visaugstākais vidējā vērtējuma pieaugums gadā (salīdzinājums
1. un 2.semestra sasniegumos);
5.9.2.2.klase, kurai ir vislabākie sasniegumi gada noslēgumā (vidējā balle);
5.9.2.3.skolēns, kuram ir visaugstākais vidējā vērtējuma pieaugums (salīdzinājums 1. un
2.semestra sasniegumos);
5.9.2.4.skolēns, kuram ir visaugstākais vidējais vērtējums gadā.
5.10. individuālajā nominācijā tiek ņemta vērā skolēna attieksme pret mācīšanos un
vērtējumi, kas visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm.
5.11. skolēns saņem sudraba liecību, ja skolēns ieguvis mācību priekšmetu gada vērtējumus
no 8 līdz 10 ballēm;
5.12. skolēns saņem zelta liecību, ja skolēns ieguvis mācību priekšmetu gada vērtējumus no
9 līdz 10 ballēm.
6. 6. un 9.klases skolēns, kuram ir visaugstākie mācību sasniegumi gadā 6., 9.klašu skolēnu vidū,
kurš aktīvi piedalījies starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, pētnieciskajā darbībā,
konkursos, skatēs, mākslinieciskajā pašdarbībā, iegūst titulu “Skolas lepnums”. Skolēna vārds,
uzvārds tiek ierakstīts skolas Goda grāmatā.
7. Apbalvojumus paraksta izglītības iestādes direktore vai viņas pilnvarotais pārstāvis.
8. Apbalvojumus pasniedz “Labo vārdu” līnijā vai svinīgos apstākļos.
9. Izglītības iestādes direktore var ieteikt apbalvot izglītojamos Balvu novada Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldei saskaņā ar Balvu novada pašvaldības noteikumiem “Par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā” (17.12.2015.).
10. Skolēnus ar kārtību iepazīstina klases audzinātāja katra mācību gada septembrī.
11. Uzskatīt par spēkā zaudējušām 2015.gada 30.decembrī apstiprināto “Kārtību, kādā Balvu
pamatskolā apbalvo izglītojamos” un 2015.gada 28.augustā apstiprināto “Kārtību, kādā Balvu
pamatskolā notiek konkurss “Labākie sasniegumi mācībās””.

