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Dobeles 1. vidusskolas
skolēnu pētnieciskās darbības organizēšanas kārtība
Nr. K 38
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Dobeles 1.vidusskola skolēnu pētniecisko darbību īsteno, pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 no 21.05.2013.„Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības
programmu paraugiem”.
1.2. Dobeles 1. vidusskolas skolēnu pētniecisko darbību raksturo patstāvīga pētījuma, projekta,
praktiska vai radoša darba izpilde dažādās jomās.
II. Skolēnu pētnieciskās darbības mērķi:
2. 1. sekmēt skolēnu daudzpusīgu pasaules uzskata attīstību;
2. 2. ievirzīt skolēnus tālākizglītībai /studijām augstskolā;
2. 3. veicināt skolēnu profesijas izvēli.
III. Skolēnu pētnieciskās darbības uzdevumi:
3.1. iepazīties ar pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm;
3.2. veidot prasmes darbā ar izziņas literatūru, informācijas komunikācijas tehnoloģijām un
aparatūru;
3.3. apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus;
3.4. apgūt prasmi noformēt radošus / praktiskus / pētnieciskus darbus;
3.5. apgūt prasmi uzstāties, prezentējot sava darba rezultātus;
3.6. radīt iespēju tikties ar citiem pētniecisko darbu autoriem, vērtēt citu un savu darbu.
IV. Skolēnu pētnieciskās darbības organizācija:
4.1. skolēnu pētnieciskā darbība tiek organizēta pa jomām - saistītām ar skolas izglītības
programmā ietvertajiem mācību priekšmetiem:
4.1.1. valodu joma (latviešu valodniecība, cittautu valodniecība u.c.),
4.1.2. sociālā un pilsoniskā joma (vēsture, socioloģija, politoloģija, filozofija, ekonomika
u.c.),
4.1.3. kultūras (latviešu / ārzemju literatūra, tās vēsture, folkloristika) un mākslas
(glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija u.c.) joma,
4.1.4. dabaszinātņu joma (bioloģija, fizika, ķīmija, ģeogrāfija, astronomija u.c.),

4.1.5. matemātikas joma,
4.1.6. tehnoloģiju joma,
4.1.7. veselības un fiziskās aktivitātes joma;
4.2. skolēnu pētniecisko darbību organizē un koordinē skolas metodiskā darba vadītājs;
4.3. vispārējās vidējās izglītības programmas apguves 2.gada (11. klase) septembrī skolēniem
klases audzinātāja pārraudzībā tiek piedāvātas pētnieciskā darba tēmas, un skolotāji –
darbu vadītāji – vai arī skolēns pats izvēlas tēmu un darba vadītāju;
4.4. skolēnam ir tiesības izvēlēties pašam savu tēmu, neizmantojot skolas piedāvātās;
4.5. skolas vadība izskata iesniegtos pētnieciskā darbu tēmu sarakstus, organizē darba procesa
pārraudzību un nodrošina atbalstu skolēniem;
4.6. pētnieciskā darba izstrādes beigu termiņš ir 1. aprīlis;
4.7. ja slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns darbu nav veicis paredzētajā laikā,
viņam ir tiesības to turpināt un pabeigt, iegūstot vērtējumu, 12. klases laikā.
V. Pētniecisko darbu prezentācija:
5.1. pētniecisko darbu prezentācijas formu un saturu nosaka skolēns un darba vadītājs,
atbilstoši darba tēmai (izstāde, lasījums, priekšnesums u.c.);
5.2. pētniecisko darbu prezentācija tiek organizēta katra gada aprīlī;
5.3. pētniecisko darbu prezentācija notiek ar mērķi iepazīstināt auditoriju ar pētījuma veikšanas
laikā iegūtajiem rezultātiem;
5.4. pētniecisko darbu prezentāciju organizē skolas vadība sadarbībā ar pētniecisko darbu
vadītājiem;
5.5. pētnieciskā darbu prezentācijā piedalās 10.-12. klašu skolēni.
VI. Pētnieciskā darba vērtēšana:
6.1. pētnieciskā darba rezultāti tiek vērtēti 10 ballu skalā pēc skolas izstrādātajiem vērtēšanas
kritērijiem (pielikums Nr.1);
6.2. pēc pētniecisko darbu novērtēšanas skolēns saņem skolas apliecinošu dokumentu
(sertifikāts, pielikums Nr.2.) ar informāciju par pētnieciskā darba tēmu un vērtējumu 10
ballu skalā uzrādīšanai pēc pieprasījuma nākamajās izglītības iestādēs;
6.3. ja darba vadītājs konstatē, ka skolēna pētnieciskais darbs vai kāda tā daļa nav veikts
patstāvīgi, tad viņam ir tiesības darbu nevērtēt un likt pārstrādāt, nepieciešamības gadījumā
paredzot papildus termiņus darba veikšanai.

Saskaņots pedagoģiskajā padomē 2018.gada 17.decembrī.

2

