Preiļu novada dome

Preiļu 1. pamatskola
Reģ. Nr. 1812900356
Daugavpils ielā 34, Preiļos, LV-5301,
Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv

Apstiprināti
ar Preiļu 1. pamatskolas
direktores rīkojumu Nr. 8,
02.09.2014.
Preiļu 1. pamatskolas
kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem
I. Vispārīgie jautājumi
1. Preiļu 1. pamatskolas (turpmāk tekstā - Skolas) izstrādātais dokuments paredzēts, lai nodrošinātu skolas
vienotu pieeju darbam ar talantīgiem izglītojamiem (turpmāk - skolēniem).
2. Dokumenta uzdevums ir:
2.1. atvieglot darbu ar normatīvajiem dokumentiem darbam ar talantīgiem skolēniem, akcentējot
būtiskākās valstiskās prasības;
2.2.
sistematizēt skolā pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus, vērtējot darbu ar
talantīgiem skolēniem;
3. Dokuments adresēts Preiļu 1. pamatskolas pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.
4.Skolas kārtības ar talantīgiem skolēniem izpildītāji ir Skolas skolotāji, skolas pedagoģiskās padome un
skolēni.
5.Talants - izcilas, iedzimtas spējas, apdāvinātība. Skola par talantīgiem skolēniem uzskata arī spējīgus
skolēnus, kam nav iedzimta apdāvinātība, bet ir augstas darba spējas un sasniegumi dažādos mācību un
ārpusstundu pasākumos.

II.

Darba ar talantīgiem skolēniem mērķi un uzdevumi

6. Mērķis: veicināt talantīgo skolēnu izaugsmi.
7. Darba ar talantīgiem skolēniem uzdevumi ir:
7. 1. veicināt un bagātināt talantīgo skolēnu izaugsmi;
7. 2. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa īpašās spējas un intereses;
7. 3. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslas jomām, norisēm skolas un apkārtējā vidē;
7. 4. motivēt skolēnus pilnveidot savus talantus;
7. 5. sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas ārpusstundu pasākumos, interešu
izglītības nodarbībās;
7. 6. Paplašināt skolēnu redzesloku.

III.

Darbs ar talantīgiem skolēniem

8. Skolā tiek apzināti talantīgie skolēni.
9. Par talantīgo skolēnu sasniegumiem un attīstības dinamiku tiek informēti šo bērnu vecāki.
10. Mācību procesā pedagogi ņem vērā talantīgo skolēnu intereses, piedāvājot viņiem augstākas grūtības
pakāpes un viņu interesēm atbilstošas tēmas un uzdevumus.
11. Pedagogi nodrošina talantīgos skolēnus ar papildnodarbībām, konsultācijām, papilduzdevumiem mācību
procesa laikā, papildmateriāliem un iespējām tālāk pilnveidoties, piem., papildnodarbības un mācību
ekskursijas augstskolās un citu pašvaldību izglītības iestādēs.
12. Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas dažādos interešu pulciņos un ārpusstundu nodarbībās.
13. Skola mērķtiecīgi un efektīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību konkursos, skatēs.

14. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes - 1.kārtas - klašu olimpiādes un 2. kārtas - skolas
olimpiādes
15. Skolas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un goda rakstiem.
16. Skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas skolas olimpiādē, tiek izvirzīti novada, starpnovadu olimpiādēm.

Talantīgo bērnu motivēšana

IV.

17. Divas reizes gadā (pēc 1.semestra un 2. semestra) rezultātiem un sasniegumiem mācībās, sportā,
mākslinieciskajā pašdarbībā skolēni tiek apbalvoti ar pateicībām un nelielām piemiņas balvām.
18. Mācību gada noslēgumā labākie skolēni tiek apbalvoti ar Goda rakstiem par augstiem sasniegumiem
mācību darbā, atzinības raksti no IP.
19. Mācību gada noslēgumā labākajiem skolēniem tiek organizēta mācību ekskursija vai teātra apmeklējums
(aprīlī).
20. Ja skolēni tiek uzaicināti uz apbalvošanu par sasniegumiem mācību darbā valsts līmenī, tad skolai ir jāsedz
ceļa izdevumi.
21. Skolēnu sasniegumi tiek apkopoti un ievietoti skolas mājaslapā.
22. Pēc 9. klases beigšanas - izlaidumā labākie skolas skolēni tiek apbalvoti ar naudas balvām un piemiņas
balvām.

V.

Noslēguma jautājumi

23. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem bērniem:
1. Par skolas olimpiāžu un konkursu sasniegumiem skolotāji tiek apbalvoti ar skolas pateicības rakstiem.
2. Par skolēnu sagatavošanu dažādām olimpiādēm un konkursiem, iespēju robežās stimulēt skolotājus ar
naudas balvām.
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