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SALAS VIDUSSKOLA

STIPENDIJAS PIETEIKUMS
Salas novada Salas pagastā
(04.10.2016 grozījumu redakcijā)

____________

___________________
Mēnesis

Gads

Skolēna vārds, uzvārds: _____________________________________
Klase (apvilkt atbilstošo):

9.

10.

11.

12.

Izvirzītie kritēriji un to izpilde
(sk. nākamajā lappusē – Stipendiju piešķiršanas metodiku)

AIZPILDA KLASES AUDZINĀTĀJS:
1. Vidējais vērtējums: ___________
Kopvērtējumā saņemts vidējais vērtējums: 7,4 ballēs un augstāk (9.kl.) un 7 ballēs un augstāk (10.-12.kl.); nevienā priekšmetā nav
saņemts vidējais vērtējums – 5 balles (vidējo vērtējumu aprēķina, noapaļojot līdz vienam ciparam aiz komata un reizinot ar 10). Piem., ja
vidējais vērtējums ir 7,41 balles, tad aprēķins ir: 7,4 x 10 = 74 punkti.

2. Kavējumi:
(Nav neattaisnoti kavēta neviena mācību stunda)

Slimības dēļ (stundas)

Attaisnoti (stundas)

Neattaisnoti (stundas)

AIZPILDA SKOLĒNS sadarbībā ar IESAISTĪTO SKOLOTĀJU:
3. Aktivitātes ārpusstundu darbā:
Veikt vismaz viena sabiedriski nozīmīga papildu aktivitāte (Tiek novērtēta jebkura papildu aktivitāte, kas veikta saistībā ar Salas
vidusskolu, izņemot fakultatīvo nodarbību un pulciņu apmeklējumu: olimpiādes, konkursi, sacensības, mākslinieciskā pašdarbība,
kultūrizglītība, sports, uzstāšanās radiopārraidē, palīdzība klasesbiedriem, skolotājiem pasākumu organizēšanā, brīvprātīgais darbs u.c.)
Nr.p.k.

Datums

Aktivitāte

Rezultatīvie rādītāji:
sasniegumi

Vērtējums: 1 – 3 punkti par
katru aktivitāti (novērtē
iesaistītais skolotājs)

Iesaistītā
skolotāja
paraksts

Punktu kopsumma:
Klases audzinātājs:
Skolēns:
_________________________________________________________________________________
Paraksts

Atšifrējums

Paraksts

Atšifrējums
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STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS METODIKA
1. Stipendijas apmēru, skaitu, izmaksas kārtību nosaka saskaņā ar Salas novada domes Stipendiju
piešķiršanas kārtību.
2. Katra mēneša beigās laika periodā no oktobra līdz maijam 9.-12.klases audzinātājs pārskata
klases skolēnu sekmes, aizpilda stipendiju pieteikuma veidlapas sadaļas “Vidējā atzīme” un
“Kavējumi” potenciālajiem stipendijas saņēmējiem.
3. Uz stipendiju var pretendēt skolēni, kuri:
3.1. konkrētajā mēnesī kopvērtējumā saņēmuši vidējo vērtējumu 7,4 balles un augstāk (9.kl.)
un 7 ballēs un augstāk (10.-12.kl.);
3.2. nevienā priekšmetā nav saņēmuši vidējo vērtējumu – 5 balles;
3.3. nav neattaisnoti kavējuši nevienu mācību stundu;
3.4. veikuši vismaz vienu sabiedriski nozīmīgu papildu aktivitāti;
3.5. ar savu attieksmi pret mācību darbu, sadarbību ar skolotājiem un citiem darbiniekiem
demonstrē cieņu un lojalitāti Salas vidusskolai.
4. Klases audzinātājs iedod veidlapas skolēniem – potenciālajiem stipendijas saņēmējiem.
5. Veidlapas sadaļu “Aktivitātes ārpusstundu darbā” aizpilda skolēns, lūdzot aktivitātē iesaistīto
skolotāju ieguldījumu novērtēt.
6. Aizpildītu veidlapu skolēns iesniedz klases audzinātājam.
7. Audzinātājs apkopo veidlapas līdz katra mēneša 5.datumam un ziņo Stipendiju piešķiršanas
sanāksmē.
8. Ja potenciālajiem stipendiju saņēmējiem ir vienāds punktu skaits, prioritāte ir skolēnam ar
augstāko vidējo vērtējumu mācībās.
9. Strīdu gadījumā Stipendiju piešķiršanas sanāksmē nozīmīga ir klases audzinātāja
argumentācija, lēmums tiek pieņemts, sanāksmes dalībniekiem, balsojot atklāti. Ja balsis
sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.
Grozījumi apspriesti Salas vidusskolas Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdē (04.10.2016. protokols
Nr.6)

