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Zvaigžņu stundas 
 

NORISES KĀRTĪBA  
 

Vieta Rīgas kultūru vidusskola (turpmāk - Skola) 

Laiks 2020. gada 27. un 28. aprīlī  

Piedalās Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki. 

Organizatori 

D.Rutkovska, 10.b klases izglītojamie Endija Klaucāne, Alise Roga, 

Krišjānis Cukermanis, Evita Ozlniece 11. b klases izglītojamie Marija 

Elizabete Petrovska, Roberta Hilmane, Laura Gailīte, Agnese Janoviča un 

Ronalds Būrmanis 

Mērķis 

Atzinīgi novērtēt un cildināt Skolas izglītojamo un pedagogu sasniegumus 

mācību darbā, ārpusskolas pasākumos un citās sabiedrībai nozīmīgās 

aktivitātēs. 

 

Uzdevumi 
1. Apbalvot ar goda rakstiem pedagogus, izglītojamos un izglītojamo 

vecākus, atbilstoši Skolas Zvaigžņu stundas kritērijiem. 

2. Organizēt svinīgu ceremoniju balvu pasniegšanai. 

3. Motivēt izglītojamos uzlabot sekmes mācībās, jaunrades pētījumos, kā arī 

radoši pašizpausties un gūt panākumus interešu izglītības jomās. 

 

Nominācijas 

 

1. Mācību sasniegumi 

1.1. „Mazais gudrinieks” 
         2.-3. klases audzinātāji izvirza izglītojamos, kuriem 

         vidējais vērtējums ir 9,0 balles un augstāk  II starpsemestra liecībā. 

1.2. 4.-6. klases audzinātāji izvirza izglītojamos, kuriem vidējais vērtējums 

ir 8,0 balles un augstāk  II starpsemestra liecībā. 

1.3. 7.-9. klases audzinātāji eksaktajai  nominācijai izvirza izglītojamos, 

kuriem matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, fizikā II starpsemestra liecībā  

vidējais vērtējums ir 8, 0 balles un augstāk. 

1.4. 7.-9. klases audzinātāji humanitārajai nominācijai izvirza 

izglītojamos, kuriem latviešu valodā, angļu/krievu/franču valodā, 

Latvijas vēsturē II starpsemestra liecībā vidējais vērtējums ir 8,0 balles 

un augstāk. 

1.5. 10.- 12.kases klases audzinātāji eksaktajai  nominācijai  

izvirza izglītojamos   

A un B klasēs - matemātikā, informātikā, dabaszinībās, 

         C klasēs -  matemātikā, informātikā,  fizikā, ķīmijā, bioloģijā  II 

starpsemestra liecībā vidējais vērtējums ir 8, 0 balles un augstāk. 

1.6.  10.- 12.kases klases audzinātāji humanitārajai nominācijai 

        izvirza izglītojamos   

      B un C klasēs - latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā,   

      2. svešvalodā,  kulturoloģijā,   

      A klasēs - papildu 3. svešvalodā  II starpsemestra liecībā vidējais 
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vērtējums ir  8, 0 balles un augstāk. 

2. Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 

2.1. Rīgas un Latvijas mēroga mācību priekšmetu uzvarētāji; 

2.2. Starptautisko olimpiāžu uzvarētāji. 

3. Sasniegumi projektu darbos un ZPD  

ZPD vērtēšanas komisija izvirza labākos ZPD darbu autorus 

3.1.  Skolas līmenī; 

3.2.  pilsētas un valsts līmenī. 

4. Sasniegumi interešu izglītībā 

Rīgas Kultūru vidusskolas radošais talants 

Interešu izglītības pulciņu skolotājs izvirza radošākos izglītojamos, 

kuri sevi ir apliecinājuši dažādos pasākumos un skatēs. 

5. ”Izziņas atslēga” pedagogu un Skolas darbinieku balva 

5.1. par kompetentu darbu izglītojamo radošo spēju attīstīšanā; 

5.2. par panākumiem klases audzināšanā, sadarbību ar izglītojamo 

         vecākiem; 

5.3. par ieguldīto darbu Skolas tēla popularizēšanā. 

6. Apbalvojumu “Zvaigžņu stundā” saņem izglītojamie 

6.1. kuri ievēro iekšējos noteikumus Nr.  VSKU-18-7-nts “Kārtība 

izglītojamiem”; 

6.2. kuriem neattaisnoti kavēto stundu skaits nepārsniedz  2011. gada 1. 

februāra  Ministru kabineta Noteikumos Nr. 89 noteiktās 20 stundas 

semestrī; 

6.3. kuriem visos pārējos mācību priekšmetos vērtējumi ir sekmīgi. 

7. Ja izlītojamā uzvedība vai sekmju rezultāti neatbilst šīs kārtības 6.1.-6.3. 

punktos noteiktajam un viņam ir sasniegumi kādā no nominācijām, 

izglītojamais pasākumā “Zvaigžņu stunda” piedalās, bet pasākumā 

apbalvojums apbalvojumu(us) nesaņem. Tos pasniedz klases audzinātāja 

klases stundā. 

 

Apbalvošana 

 

Informāciju par izglītojamiem, kuri izvirzīti apbalvošanai, elektroniski 

iesniegt līdz 2020. gada 27. martam   

Dacei Rutkovskai eklases pastā. 

1. Apbalvošanas ceremonija notiek  27.04.2020.  svētku zālē. 

2. Apbalvošanas ceremonija notiek  28.04.2020.  svētku zālē. 

3. Apbalvošanas ceremonijā piedalās visi klašu izglītojamiem, klases 

audzinātāji, pedagogi, Skolas darbinieki, vecāki un uzaicinātie viesi. 

4. Izvirzītos kandidātus organizatori informē divas dienas pirms ceremonijas. 

5. Kandidāti apbalvošanas ceremonijā ierodas lietišķā svētku apģērbā. 

6. Kandidāti saņem Goda rakstus, Atzinības  un balvas. 

7. Fotografēšanās. 

 


