APSTIPRINĀTS
ar Rīgas 89. vidusskolas
04.10.2017. direktores
rīkojumu Nr. VS89-17-91-rs

Rīgas 89.vidusskolas
mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu
latviešu valodas 4. atklātā konkursa
nolikums
1. Konkursa mērķi un uzdevumi.
1.1. Dot iespēju mazākumtautību skolu izglītojamajiem vispusīgi parādīt savas zināšanas,
prasmes un iemaņas latviešu valodā;
1.2. Rosināt izglītojamos radošai un patstāvīgai darbībai;
1.3. Paplašināt redzesloku, kontaktējoties ar citu skolu vienaudžiem;
1.4. Veicināt Rīgas pilsētas sākumskolu izglītojamo un skolotāju sadarbību.

2. Konkursa dalībnieki.
Rīgas un Rīgas rajona pašvaldības un privāto mazākumtautību vispārizglītojošo skolu 3.- 4. klašu
skolēni. (no katras klašu grupas 2 skolēni).

3. Konkursa norises laiks, vieta.
Rīgas 89.vidusskola (Rīga, Hipokrāta 27) 2017.gada 24. novembrī plkst. 14.00.-15.00.
Nokļūšana: no centra ar 14., 18. trolejbusu, 21.autobusu līdz pieturai “Mežciema pamatskola”.

4. Konkursa rīcības komisija.
4.1. Organizators: Rīgas 89. vidusskolas skolotāju “ Inovācijas klubs”.
4.2. Par konkursa saturu atbildīgā persona latviešu valodas MK vadītāja Marita Junceviča;

4.3. Konkursu organizē un telpas nodrošina Rīgas 89.vidusskola. Atbildīgās personas par
konkursa organizēšanu - direktores vietniece I.Miroļubova, latviešu valodas MK vadītāja
M.Junceviča, sākumskolas MK vadītāja M.Baranova.
4.4.Konkursu vada, vērtē un uzvarētājus nosaka rīcības un žūrijas komisija šādā sastāvā:
4.4.1. Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas un literatūras MK vadītāja M.Junceviča;
4.4.2. Rīgas 89.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas V.Bertrande, L.Krūmiņa,
V.Priekule, L.Taranova.
4.4.3. darbu labošanai pieteiktie citu skolu latviešu valodas skolotāji (tiek precizēts).

5. Konkursa saturs.
Rakstu daļā integrēti tiek pārbaudīta skolēnu latviešu valodas lasīšanas, klausīšanās, valodas
lietojuma un rakstīšanas prasme;
Galvenā vērība - skolēnu zināšanu praktiskajam lietojumam, radošajai darbībai, patstāvīgā darba
spējām, dažādu nestandarta uzdevumu veikšanai. Konkursa saturu izstrādā Rīgas 89. vidusskolas
latviešu valodas un Inovāciju kluba skolotāju darba grupa.
Darba ilgums 60 minūtes.

6. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana.
6.1. Vērtējums pēc izstrādātās punktu sistēmas;
6.2. Rezultātus paziņo 3 dienu laikā, publicējot skolas mājas lapā: r89vsk.lv;
6.3. Tiek piešķirti diplomi par I, II, III vietu un atzinības raksti;
6.4. Uzvarētāju apbalvošana notiks 2017.gada 01.decembrī plkst.13.00. Rīgas 89.vidusskolas
svētku zālē.

7. Skolu dalībnieku pieteikšana konkursam.
7.1.
7.2.

Uz Rīgas pilsētas un rajona konkursu skolēnus pavada un atbild par viņu drošību
atbildīgais pedagogs vai vecāki.
Pieteikšanās līdz 2017.gada 20. novembrim (ieskaitot) m.juncevicha@gmail.com
Pieteikumā jāuzrāda pieteicēja kontakttālrunis un e-pasta adrese.

7.3.
N.p.k. Skola

Dalībnieka vārds uzvārds

Klase

Skolotāja vārds uzvārds

7.4.
7.5.

Dalībniekiem jāņem līdzi pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi (ne flomāsteri),
dzēšgumija. Konkursa laikā tālruņiem jābūt izslēgtiem.
Konkursa dalībnieki, personas identitātes apliecināšanai, uzrāda derīgu personu
apliecinošu dokumentu – skolēnu apliecību vai citu apliecinošu dokumentu.,

Sagatavoja: M.Junceviča
m.t.+371 26348771, e-pasts m.juncevicha@gmail.com

