
                                                                       

 

 
RĪGAS  89. VIDUSSKOLA

Hipokrāta  iela 27,  Rīga,  LV–1079, tālrunis/fakss 67536800, e-pasts R89VS@riga.lv

                                                      IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

31.08.2016.                                                                          Nr. VS89-16-5-nts

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
 4.panta 18.1 punktu un

 Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu
 Nr.384 „Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”

I. Vispārīgie jautājumi

1.   Noteikumi  nosaka  Rīgas  89.vidusskolas  (turpmāk – izglītības  iestāde)  kārtību,
kādā organizējamas mācību priekšmetu olimpiādes (turpmāk – olimpiāde).

2.  Olimpiādē piedalās izglītojamie, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo 
izglītību. Izglītojamo dalība olimpiādēs ir brīvprātīga.

3. Olimpiādes uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu ar 
augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi.

II. Olimpiāžu organizācija

4. Izglītības iestāde nosaka šādas olimpiādes norises darbības (turpmāk – olimpiādes 

programma), kuras katru gadu  organizē Valsts izglītības satura centrs.

5.Izglītības iestāde olimpiādi organizē izglītības iestādes izveidota žūrijas komisija, 

kura sagatavo uzdevumus un to vērtēšanas kritērijus, vērtē izglītības iestādes 

olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus novada olimpiādei un organizē izglītības 

iestādes olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu.
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6. Izglītības iestāde olimpiādes uzdevumus sagatavo valsts valodā (izņemot 

svešvalodas olimpiādes) vai valodā, kādā izglītojamais apgūst izglītības programmu. 

Izglītojamais uzdevumu risinājumu pierakstus un uzdevumus pēc izvēles var pildīt 

latviešu valodā vai valodā, kādā izglītojamais apgūst izglītības programmu.

7. Olimpiādes organizē mācību priekšmetu metodiskā komisija.

8.Olimpiāžu uzdevumus izstrādā metodiskā komisija.

9.Oimpiāžu darbu ilgums - ne vairāk, kā 3 astronomiskās stundas;

10.Dalībnieku skaitu nosaka olimpiādes organizētāji.

11.Olimpiādes norises laiku nosaka olimpiādes organizētāji.

12.Olimpiādes posma vadītājs pirms olimpiādes posma sākuma iepazīstina 

izglītojamos ar olimpiādes posma norises kārtību un atbild par noteiktās kārtības 

ievērošanu telpā olimpiādes posma norises laikā.

13.Olimpiādes posma norises laikā žūrijas komisija ir tiesīga atbildēt uz izglītojamā 

jautājumiem, kas nav saistīti ar uzdevumu saturu, kā arī uz jautājumiem, kas saistīti ar

uzdevuma formulējumu. Sniegtās atbildes nedrīkst sagādāt priekšrocības attiecībā 

pret citiem olimpiādes dalībniekiem un veicināt olimpiādes posma uzdevuma 

atrisinājumu.

14.Izglītojamais olimpiādes laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti 

konkrētā olimpiādes programmā.

15.Ja izglītojamais nokavē olimpiādes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties tās norisē 

un pildīt olimpiādes uzdevumus. Olimpiādes darba izpildes laiks šajā gadījumā netiek

pagarināts.

                                                  III.    Olimpiāžu vērtēšana

16.Olimpiādes darbus vērtē olimpiādes norises vietā. Ja visus olimpiādes darbus nav 

iespējams novērtēt vienā dienā, vērtēšanas pārtraukuma laikā to glabāšanu nodrošina 

olimpiādes norises vietas iestādes vadītājs.

17. Izglītojamā aizpildīto olimpiādes darbu vai atsevišķus uzdevumus žūrijas komisija

nevērtē, ja:



17.1. olimpiādes darbā lasāmi cilvēka cieņu aizskaroši izteikumi;

17.2. darbs izpildīts, izmantojot palīglīdzekļus, kas nav norādīti konkrētajā olimpiādes
programmā;

17.3. darbs nav veikts patstāvīgi.

18. Olimpiādes darbu rezultātus izglītojamam paziņo triju darbdienu laikā pēc 
izglītības iestādes olimpiādes norises.

19. Pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas izglītības iestādes  žūrijas komisija aizpilda 
protokolu un aizpildīto protokolu iesniedz izglītības iestādes vadītājam triju darbdienu
laikā pēc olimpiādes norises.

20. Izglītības iestādes izveidota žūrijas komisija  izvirza dalībniekus novada 
olimpiādei un organizē izglītības iestādes olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu. Katrā 
olimpiādē ieteicams piešķirt I, II, III vietu un atzinības rakstus.

IV. Noslēguma jautājumi

21.Olimpiāžu  organizācijas  kārtību  un  tās  grozījumus  saskaņo  Pedagoģiskās
padomes sēdē un apstiprina direktors. 

22.Šie Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 01.septembri.

23.  Atzīt  par  spēku  zaudējušu  Rīgas  89.  vidusskolas  2010.gada  31.augusta
noteikumus Nr. 41 “Rīgas 89.vidusskolas priekšmetu olimpiāžu noteikumi”.

APSPRIESTS
Pedagoģiskajā padomē   30.08.2016.g.
Protokola Nr.45

Direktore M.Serkova

Bondarenko  67536653
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