
Rīgas Angļu ģimnāzijas 
skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums 

 
 

1. Vispārīgi noteikumi 

Rīgas Angļu ģimnāzija (turpmāk tekstā – RAĢ) zinātniski pētniecisko darbību īsteno,           

pamatojoties uz „Vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskās darbības nolikumu”          

(Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 25.februāra rīkojums Nr.90). 

 

2. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi un uzdevumi 

 

2.1. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (turpmāk tekstā - skolēnu ZPD) mērķis ir: 

ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā, pilnveidojot kursa, bakalaura vai         

maģistra darbu izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai nepieciešamās prasmes, kā arī          

padziļinot zināšanas mācību priekšmetos un attīstot spējas saskatīt mācību priekšmetu          

kopsakarības. 

2.2. Skolēnu ZPD galvenie uzdevumi ir: 

2.2.1. iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodiku; 

2.2.2. attīstīt prasmi darbam ar zinātnisko literatūru un informācijas tehnoloģijām; 

2.2.3. veidot prasmi pētījumu plānošanā un īstenošanā; 

2.2.4. pilnveidot prasmi noformēt un strādāt ar pētījuma gaitā iegūtajiem datiem, analizēt            

rezultātus; 

2.2.5. attīstīt prasmes salīdzināt savu un citu autoru viedokļus par pētāmo jautājumu,            

argumentējot savus uzskatus un attieksmi; 

2.2.6. apgūt prasmi uzstāties zinātniskajās konferencēs.  

2.3. Skolēns drīkst izstrādāt ZPD alternatīvu darbu, taču ievērojot tajā vadlīnijās           

(http://ej.uz/ip4p) noteikto darba struktūru.  

 

3. Skolēnu ZPD izstrādes norise 
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3.1. Skolēnu ZPD RAĢ organizē un vada direktora vietnieks izglītības jomā (10.-12.kl.),           

sadarbojoties ar fakultatīvā kursa „Zinātniski pētnieciskais darbs” pedagogu (turpmāk         

tekstā – atbildīgais pedagogs). 

3.2. Katra mācību gada 2.semestra sākumā 10. klašu skolēni no atbildīgā pedagoga saņem            

ZPD izstrādes uzsākšanai nepieciešamo ievirzes informāciju. 

3.3. 10. klašu skolēni sava pētnieciskā darba tēmu izvēlas līdz maija pirmajai nedēļai            

atbilstoši Latvijas skolēnu kārtējā gada zinātniskās pētniecības darbu konferences         

nolikumā norādītajām zinātņu jomu sekcijām. 

3.4. Izvēlēto zinātņu sekciju un darba tēmu skolēns norāda RAĢ direktoram adresētā           

pieteikumā, kas saskaņots ar skolēna izvēlēto darba vadītāju no RAĢ pedagoģiskā vai            

atbalsta personāla. Papildus var tikt piesaistīts konsultants no citām institūcijām darba           

satura dziļākai izstrādei. 

3.5. Katru ZPD izstrādā viens autors vai autoru pāris. 

3.6. ZPD tiek izstrādāti saskaņā ar atbilstošajai zinātņu nozarei skolēnu pētniecisko darbu           

izstrādei noteiktajām vadlīnijām (http://ej.uz/ip4p ).  

3.7. ZPD tēmas pieteikumu 10.klašu skolēni mutiski prezentē RAĢ metodiskajās         

komisijās līdz 25.maijam. 

3.8. Izvēlēto ZPD tēmu var koriģēt vai mainīt līdz 11.klases 1.mācību semestra septembra            

beigām, argumentēti pamatojot šo izmaiņu nepieciešamību darba vadītājam. Ja         

nepieciešams, līdz ar tēmas maiņu, skolēns var vienoties par ZPD turpmāku izstrādi            

cita darba vadītāja vadībā. Šādā gadījumā skolēns raksta atkārtotu ZPD tēmas           

pieteikumu RAĢ direktoram (2. pielikums).  

3.9. ZPD skolēns izstrādā patstāvīgi ārpus mācību stundām, izmantojot 2 dienas          

pašorganizētam darbam 11.klases 1.mācību semestra pēdējā mācību nedēļā, projektu         

dienas un konsultējoties ar darba vadītāju individuāli.  

3.10. Pirms pašorganizētā darba dienas izmantošanas skolēnam ar darba vadītāju rakstiski          

jāsaskaņo dienā paveicamā darba saturs un par savu prombūtni no mācību stundām            

jāinformē klases audzinātājs. Skolēnam savs darba vadītājs jāinformē arī par          

pašorganizētā darba dienā paveikto.  
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3.11. Skolēnam regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) jākonsultējas ar savu darba vadītāju,            

veicot to darba dienās un darba laikā. Ja nepieciešamas konsultācijas ārpus skolotāja            

darba laika un brīvdienās, tas iepriekš jāsaskaņo ar darba vadītāju. 

3.12. Darba izstrādes gaitā skolēniem tiek piedāvātas tematiskās konsultācijas, ko organizē,          

atbildīgais pedagogs, piesaistot nepieciešamos speciālistus (mācību priekšmetu       

skolotājus, bibliotekārus u.c. lektorus). 

3.13. 11.klases 1.semestrī otrajā nedēļā pēc rudens brīvdienām atbildīgais pedagogs         

organizē skolēnu atskaiti par ZPD izstrādē paveikto. Uz to skolēns sagatavo mutisku            

uzstāšanos, ietverot tajā informāciju par izpētīto literatūru un citiem informācijas          

avotiem, kā arī par pētījuma organizēšanu un sākotnējiem rezultātiem. 

3.14. 11.klases 2.semestra cetrutajā nedēļā atbildīgais pedagogs organizē ZPD        

priekšaizstāvēšanu zinātņu jomu tematiskajās sekcijās, saskaņojot vērtēšanas komisiju        

sastāvu ar direktora vietnieku izglītības jomā (10.-12.kl.). Uz to skolēni sagatavo           

mutisku uzstāšanos par pētījuma rezultātiem. Priekšaizstāvēšanā vērtēšanas komisijas        

sniedz darba pilnīgai pabeigšanai nepieciešamos ieteikumus, kā arī vienojas par darbu           

recenzēšanu. 

3.15. Pilnībā izstrādātu ZPD izdrukātā formātā skolēni iesniedz direktora vietniekam         

izglītības jomā (10.-12.kl.) ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms skolas noteiktā darbu             

aizstāvēšanas termiņa. Direktora vietnieks iesniegtos darbus nodod atbildīgajam        

skolotājam, kurš nodod tos recenzentiem izvērtēšanai. Tajā pašā termiņā skolēns          

pilnībā izstrādātu ZPD elektroniskā formātā iesūta darba vadītājam. 

3.16. Skolēnam ir tiesības dienu pirms ZPD mutiskās aizstāvēšanas iepazīties ar recenziju           

saturu, vienojoties par to ar recenzentu. 

3.17. Atbildīgais pedagogs, sadarbojoties ar direktora vietnieku izglītības jomā (10.-12.kl.),          

organizē ZPD aizstāvēšanu skolā un labāko darbu pieteikšanu un sagatavošanu Rīgas           

pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei un citiem konkursiem. 

 

4. ZPD vērtēšana 

 

4.1. ZPD vērtējumu kopējo vērtējumu veido: 

3 
 



● ZPD izstrādes procesā paveiktā vērtējums (15% no kopējā vērtējuma); 

● aizstāvēšanai skolā sagatavotā un prezentētā ZPD vērtējums (70% no kopējā          

vērtējuma); 

● ZPD pilnveidošanas, sagatavojot to Rīgas pilsētas un valsts konkursiem, vērtējums          

(15% no kopējā vērtējuma). 

4.2. Aizstāvēšanai skolā sagatavotā un prezentētā ZPD vērtējumu veido: 

● darba vadītāja vērtējums; 

● recenzenta vērtējums; 

● mutiskās prezentācijas vērtējums.  

ZPD vērtējumā iegūto punktu sadalījums (%).                                                               1.tabula 

ZPD izstrādes procesā 
paveiktā vērtējums 

Aizstāvēšanai skolā sagatavotā un 
prezentētā ZPD vērtējums 

ZPD pilnveidošanas procesā 
paveiktā vērtējums 

Mutiska 
atskaite 
(11.kl. 
1.sem. 

oktobrī) 

Priekš-aizst
āvēšana 
(11.kl. 
2.sem. 
janvārī) 

Vadītāja 
vērtējums 

Recenzenta 
vērtējums 

Mutiskās 
prezentācijas 

vērtējums 

darba 
pilnveidošana 
Rīgas pilsētas 

konkursam 

Darba 
pilnveidošana 

valsts 
konkursam 

5% 10% 30% 31% 9% 10% 5% 
5 punkti 10 punkti 30 punkti 31 punkts 9 punkti 10 punkti 5 punkti 

 
ZPD vērtējumā iegūto punktu sadalījuma skala atbilstoši ballēm.                                 2.tabula 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punkti  1-10 11-21 22-32 33-44 45-56 57-69 70-76 77-85 86-95 96-10

0 
 
4.3. Pēc ZPD mutiskās aizstāvēšanas skolēnu iegūtos vērtējumus vērtēšanas komisijas         

vadītājs fiksē protokolā. Komisija vienojas par tiem darbiem, kuri tiek izvirzīti Rīgas            

pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei.  

4.4. Gadījumā, ja skolēnu iegūtais vērtējums neapmierina, viņam ir tiesības esošo darbu           

uzlabot vai izstrādāt jaunu ZPD 12.klasē un atkārtoti iesniegt to vērtēšanai. 

5. ZPD izstrādes laika sadalījums un vērtējumi 

3.tabula 

Skolēnam veicamie uzdevumi atbilstoši mācību gada semestriem Laiks, vērtējums 
 

10. klase 
2. semestris 

Problēmas noteikšana, tēmas izvēle, temata formulēšana, 
tā saskaņošana ar konsultantu, pieteikšana RAĢ 
administrācijai 

Līdz 25.maijam 
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Darba plāna/ laika plānojuma izstrāde, saskaņošana ar 
ZPD izstrādes konsultantu. 

Līdz mācību gada 
beigām 

 
 
 
 
11.klase 
1.semestris 

Informācijas avotu un pētniecības metožu apzināšana un 
atlase  

 
Septembris  

Pētījuma sagatavošana, precizēšana, laika plāna izstrāde, 
saskaņošana ar konsultantu. 
 
Mutiska atskaite par ZPD izstrādē paveikto 

Oktobra beigas, 
novembra sākums, 
vērtējums i/ni 
 

 
Literatūras apskata izstrāde, praktiskā pētījuma veikšana 

Novembris 
 

Iegūto rezultātu apstrāde, izvērtēšana Decembris  
 
 
 
11.klase 
2.semestris 

Sagatavošanās priekšaizstāvēšanai, priekšaizstāvēšana Janvāris, 
vērtējums i/ni 

Secinājumu izstrāde, darba pilnveidošana Janvāris  
Darba tehniskā noformēšana Janvāris, februāris 
Darba prezentācijas sagatavošana, darba iesniegšana 
vērtēšanai 

Februāris 

ZPD prezentācija skolā zinātņu nozaru sekcijās, 
piedalīšanās Rīgas pilsētas u.c. konkursos 

Februāris – aprīlis 
ZPD vērtējums liecībā 

gadā 10 ballu skalā 
 

5 
 


