
Ogres Valsts ģimnāzija 

10. - 12. klašu skolēnu 

Pētniecisko darbu rakstīšanas 

KĀRTĪBA 

2019. / 2020. māc. gads. 

Mērķis un uzdevumi: 

 sekmēt skolēnu zinātniskās pasaules uzskata darbības attīstību; 

 ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē, veicināt skolēnu profesijas 

izvēli; 

 iepazīstināt mūsdienu pētnieciskā un zinātniski pētnieciskā darba būtību, organizāciju, metodēm; 

 veidot prasmes darbā ar literatūru, aparatūru; 

 apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus, analizēt rezultātus; 

 apgūt prasmi noformēt pētniecisko / zinātniski pētniecisko darbu; 

 apgūt prasmi uzstāties; 

 veidot prasmi plānošanā un organizatoriskajā darbā. 

Dalībnieki: Visi Ogres Valsts ģimnāzijas 10., 11. klašu skolēni. 

1. Darbs tiek rakstīts skolēna izvēlētā mācību priekšmetā  

2. Darba vadītājs – skolotājs, kurš māca skolēna klasē 

3. Darbs tiek izstrādāts divus gadus: 

10. klasē – teorētiskā daļa,  

11. klasē – praktiskā daļa (pētījums) 

12. klasē – pēc skolēna un darba vadītāja vienošanās darbs piedalās novada ZPD konkursā 

4. Līdz 2019.gada 11. oktobrim 10. klašu skolēni vienojas ar priekšmeta skolotājiem (kuri māca 

atbilstošajā klasē) par sadarbību, darba tēmu un informē par to klases audzinātāju, nododot aizpildītu 

iesniegumu – vienošanos klases audzinātājam. 

5. Klases audzinātājs līdz 2019.gada 11. oktobra pulksten 15.00 iesniedz d.v. R.Zaikovskai 

informāciju par skolēnu izvēlētajiem darba vadītājiem un tēmu. 

6. 11. klašu skolēni turpina 10. klasē iesākto darbu. Ja ir kādas izmaiņas, par tām informē d.v. 

R.Zaikovsku. 

7. Skolēniem, kuri veido Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), kā pētnieciskais darbs tiek uzskatīts sava 

uzņēmuma biznesa plāna izstrāde. 

8. Skolēniem, kuri piedalās ERASMUS+ projektos, dalība NETIEK uzskatīta par pētniecisko darbu. 

9. 10. klašu skolēni darbu izvērtēšanai vadītājam elektroniskā formā iesniedz līdz darba vadītāja 

noteiktajam laikam, bet ne vēlāk par 27.martu. Darba vadītājs izvērtē iesūtīto darbu un ieliek 

vērtējumu e-klases žurnālā savā mācību priekšmetā ar 27. marta datumu. 

10. 11. klašu skolēni iesniedz darbu līdz darba vadītāja noteiktajam laikam. 

11. 2020. gada 27. martā, klases stundas laikā 11. klašu skolēni prezentē savus darbus. 

12. Darba vadītās šajā dienā e-klases žurnālā ieliek vērtējumu (stundas tēma – Pētniecskais darbs) 

13. Darbs nedrīkst tikt vērtēts, ja nav iesniegts Word dokuments! 

14. 2 dienas pirms darba prezentēšanas, darba Word dokuments elektroniski tiek iesūtīts d.v. 

R.Zaikovskai. 

15. Skolēniem, kuri bez attaisnojoša iemesla nav veikuši darbu, mācību priekšmetā saņem “nv” , kas tiek 

ņemts vērā, izliekot semestra vērtējumu. 

16. Informācija par izstrādātā pētnieciskā darba tēmu un saņemto vērtējumu tiks ierakstīt 12. klases 

sekmju izrakstā, kas ir atestāta pielikums.  

Ogres Valsts ģimnāzijas d.v. metodiskajā darbā 

R.Zaikovska 


