TUKUMA RAIŅA ĢIMNĀZIJA
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4316902392
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000031724
J.Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis/fakss 63122396, tālrunis 63124182, 63122003
www.tukumagimn.lv
e-pasts: gimnazija@tukumagimn.lv

APSTIPRINU
Tukuma Raiņa ģimnāzijas
direktore…………………Sigita Kūla
Tukumā, 2016.gada 14.novembrī

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Tukumā
2016.gada 14.novembrī

Nr.10

Par Uzslavas izteikšanas
kārtību Tukuma Raiņa ģimnāzijā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības 11.panta otrās daļas 4. un
6.punktu, MK 2005.gada 18.oktobra noteikumi
Nr. 779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo
obligāto
dokumentāciju”
3.11.punktu
un
Tukuma Raiņa ģimnāzijas 2016.gada 22.septembra
Nolikuma 9.,13. un 30.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu Uzslavas izteikšanas un MK noteiktu standarta veidlapas liecības
Zelta un Sudraba vākos izsniegšanas kārtību labākajiem Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamajiem.
II.

Mērķis un uzdevumi

2. Veicināt izglītojamo motivētu intelektuālo darbību, redzesloka paplašināšanu, vēlmi apliecināt sevi
mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās.
3. Sekmēt izglītojamo nevainojamu uzvedību saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas
normām un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos ģimnāzijā un ārpus tās.
III.

Uzslavas izteikšanas kārtība

4. Uzslavu izsaka Tukuma Raiņa ģimnāzijas pedagoģiskā padome vai ģimnāzijas direktors saskaņā ar
pedagogu ierosinājumu divas reizes mācību gadā.

5. Uzslavu izsaka par:
5.1. sasniegumiem mācību darbā;
5.2. centību mācību darbā;
5.3. rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs;
5.4. aktīvu piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs;
5.5. iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajā darbā klasē/ģimnāzijā;
5.6. ģimnāzijas prestiža sekmēšanu;
5.7. sasniegumiem sportā;
5.8. aktīvu līdzdalību ģimnāzijas pašdarbībā;
5.9. citiem sasniegumiem.
6. Uzslavu apstiprina ar direktora rīkojumu un ieraksta liecībā.
7. Uzslavu var apliecināt ar īpašu ģimnāzijas Uzslavas rakstu, kas tiek pasniegts klases vai ģimnāzijas
pasākuma laikā.
8. Mācību gada beigās četriem izglītojamajiem tiek pasniegti skolas karodziņi šādās nominācijās:
8.1. par izciliem sasniegumiem mācību darbā;
8.2. par aktivitāti sabiedriskajā darbā;
8.3. par sasniegumiem mūzikā;
8.4. par sasniegumiem sportā.
9. Mācību gada beigās tiem izglītojamajiem, kam gada vērtējumi visos mācību priekšmetos ir
8,9,10 balles un nav neattaisnotu kavējumu, izsniedz MK noteiktu standarta veidlapas liecību zeltītos
vākos ar ģimnāzijas logo.
10. Mācību gada beigās tiem izglītojamajiem, kam gada vērtējumi visos mācību priekšmetos ir
8,9,10 balles un ne vairāk kā piecos mācību priekšmetos 7 balles, kā arī nav neattaisnotu kavējumu,
izsniedz MK noteiktu standarta veidlapas liecību sudrabotos vākos ar ģimnāzijas logo.
IV.

Noslēguma jautājumi

11. Grozījumus noteikumos veic ģimnāzijas direktors saskaņā ar pedagogu un/vai izglītojamo
Parlamenta vai Ģimnāzijas padomes ierosinājumu, vai izmaiņām normatīvajos aktos.
12. Šie noteikumi stājas spēkā no 2016.gada 14.novembra.
13. Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2015.gada 2.marta Tukuma Raiņa ģimnāzijas iekšējos noteikumus
Nr. 1 “Par Uzslavas izteikšanas kārtību Tukuma Raiņa ģimnāzijā”.
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