OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
70. FIZIKAS OLIMPIĀDES
2. POSMA NOLIKUMS
2019./2020.m.g.
1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. veicināt padziļinātu fizikas apguvi;
1.2. veicināt pētnieciskā un eksperimentālā darba prasmes;
1.3. izzināt jaunos talantus fizikā un atlasīt Latvijas valstsvienības kandidātus
dalībai starptautiskajās sacensībās;
1.4. veicināt izglītojamo interesi par fiziku un rosināt mērķtiecīgu profesijas
izvēli.
2. Olimpiādes dalībnieki:
2.1. olimpiādē piedalās Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu 9., 10., 11. un 12.
klašu izglītojamie. 9. klašu grupā drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par
devīto klasi;
2.2. dalībnieku skaits neierobežots, bet atbilstošs IT iespējām datorzinību
kabinetos.
3. Olimpiādes norise:
3.1. 1.posms – skolas olimpiāde – uzdevumus izstrādā un olimpiādi organizē
skolas fizikas skolotājs.
3.2. 2.posms - novada olimpiāde
http://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/olimp_kartiba/fizika 70.pdf
3.2.1. olimpiādi organizē un vada Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada
apvienības olimpiādes rīcības komisija;
3.2.2. olimpiādes uzdevumus valsts valodā izstrādā Valsts olimpiādes
rīcības komisija;
3.3. novada olimpiādes norises laiks: 2020.gada l7. janvārī plkst.10:00
3.4. olimpiādes ilgums 180 minūtes;
3.5. katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā.
3.6. Norises vietas:
3.6.1. Ogres novadam: Ogre, Meža prospekts 14, Ogres Valsts
ģimnāzija;
3.6.2. Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienībai: E. Kauliņa Lielvārdes
vidusskola.
4. Pieteikšanās kārtība:
4.1. 1.solis - piekļuves piešķiršana izglītojamajiem un pedagogiem olimpiādes
tīmekļa vietnei, kur ievietoti olimpiādes treniņuzdevumi, olimpiādes
programmas saturs:
4.1.1. iestādes atbildīgā persona līdz 2019. gada 22. novembrim
nosūta savu kontaktinformāciju novada atbildīgai personai
vineta.aboltina@ogresnovads.lv un ar atbildīgās personas starpniecību
saņem piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.1.2. izglītojamo reģistrēšanu olimpiādes tīmekļa vietnei pirmajā solī
veic izglītības iestādes atbildīgā persona vai pedagogi, kuriem piešķirta
piekļuve olimpiādes vietnei sākot ar 2019. gada 29. novembra.
Izglītojamo un pedagogu skaits, kuriem var tikt piešķirta piekļuve
pirmajā solī, nav ierobežota;
4.2. 2.solis -dalībnieku reģistrācija novada olimpiādei:
4.2.1.
skolēns, kas piedalīsies novada olimpiādē, nodod skolas

atbildīgai personai informāciju: vārds, uzvārds, klase, personas kods, epasts, mob. tel. numurs, dzīves vietas adrese;
4.2.2. skolas atbildīgā persona piesaka fizikas olimpiādes dalībniekus
https://skolas.lu.lv/ līdz 2020.gada 8.janvārim;
4.2.3. Ogres novada atbildīgā persona nodrošina dalībnieku elektronisku
uzaicināšanu un reģistrēšanu olimpiādes 2. posmam līdz 2020. gada
13.janvārim, piešķirot skolēnam piekļuvi olimpiādes tīmekļa vietnei;
4.2.4. ne vēlāk kā nedēļu pirms olimpiādes skolēnam ir jāizpilda visas
starpnovada atbildīgās personas instrukcijas un jāpārliecinās vai viņš ir
olimpiādes dalībnieku sarakstā.
5. Darba noteikumi:
5.1. darbs jāpilda tiešsaistē: tīmekļa vietnē: http://skolas.lu.lv;
5.2. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo
olimpiādes uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;
5.3. olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam
pārlūkprogrammā;
5.4. pie izglītojamajiem olimpiādes laikā nedrīkst atrasties mobilie telefoni,
plaukstas datori, citas IT ierīces; skolēni nedrīkst izmantot citas ar olimpiādi
nesaistītas tīmekļa vietnes datorā;
5.5. drīkst izmantot kalkulatoru, zīmuli, pildspalvu, dzēšgumiju;
5.6. tiek izsniegtas lapas melnrakstam,, uz kurām izglītojamais uzraksta savu
vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, kā arī, ja nepieciešams, terminu tulkojumi.
Melnraksta lapas pēc olimpiādes glabājas pie novada atbildīgās personas;
5.7.olimpiādes
nosacījumu
neievērošana
ir
iemesls
izglītojamā
diskvalifikācijai;
5.8. katrs dalībnieks piedalās vienā savai klasei atbilstošā vecuma grupā;
5.9. pie blakus datoriem darbu nedrīkst veikt vienas klašu grupas skolēni;
5.10. olimpiādes norisi telpā novēro IP olimpiādes rīcības komisijas norīkoti
informātikas speciālisti.
6. Uzaicināto izglītojamo saraksts uz Valsts 70. fizikas olimpiādi tiek publicēts
olimpiādes tīmekļa vietnē http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/rezultati.shtml
7. Dalībnieku apbalvošana:
7.1.Novada olimpiādes uzvarētājus nosaka novada olimpiāžu rīcības komisija,
nepārsniedzot 1/3 no dalībnieku skaita, sākot vietu piešķiršanu ar augstāko
rezultātu.
7.2. Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienības 70. fizikas olimpiādes
2.posma žūrijas komisija:
7.2.1. Komisijas priekšsēdētāja: Iveta Dūmiņa (Ogres Valsts ģimnāzija)
7.2.2. Locekļi:
Jānis Sondors ( Ogres 1. vidusskola)
Jānis Brūveris ( E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola)
Elmārs Štekels ( Ķeguma komercnovirziena vidusskola)
Tatjana Ratnieka ( Jaunogres vidusskola)

