Pielikums Nr.2
Ogres novada izglītības pārvaldes 2019. gada ___ oktobra rīkojumam Nr.____

OGRES, LIELVĀRDES UN ĶEGUMA NOVADU APVIENĪBAS
23. KRIEVU VALODAS (SVEŠVALODAS) OLIMPIĀDES 9. - 12. KLASEI
2.POSMA NOLIKUMS
2019./2020.m. g.

1. Olimpiādes tēma
“Найти свою дорогу, узнать своё место в жизни - в этом всё для человека, это для него
значит сделаться самим собою" (В.Г.Белинский)
("Atrast savu ceļu, apzināties savu vietu dzīvē- tas cilvēkam ir vissvarīgākais un nozīmē kļūt
par sevi" (V. Belinskis)
2. Olimpiādes organizācija
Ogres novada Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar Ogres
novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi.
3. Olimpiādes uzdevumi
3.1. Olimpiādes viens no uzdevumiem ir rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par krievu valodu.
3.2. Tiek pilnveidotas izglītojamo starpkultūru dialoga prasmes.
3.3. Attīstīt izglītojamos patstāvīgās izzināšanas prasmes un radošumu.
3.4. Piedāvāt izglītojamiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un
prasmes krievu valodā.
4. Olimpiādes norise un dalībnieki
4.1. Olimpiāde noris: 2019.gada 26.novembrī.
4.2. Olimpiādes norises vieta: Ogres Valsts ģimnāzija.
4.3. Olimpiādes dalībnieki: Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu vispārizglītojošo skolu 9. –
12. klašu skolēni.
4.4. Olimpiāde notiek divos zināšanu līmeņos:
4.4.1. 1. līmenis (grupa A) – izglītojamie, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu un kuru
ģimenēs nerunā krieviski.
4.4.2. 2. līmenis (grupa B) – izglītojamie, kuri agrāk ir mācījušies mazākumtautību izglītības
iestādēs vai, kuru ģimenēs sarunājas krievu valodā vai bilingvāli.
4.5. Olimpiādes rezultāti tiks apkopoti katrā klašu paralēlē un zināšanu līmeņos atsevišķi.
4.6. No katras klašu grupas piedalās 1(viens) izglītojamais A grupā un 1 (viens) skolēns B
grupā.
4.7. Darba ilgums: 120 minūtes.
5. Olimpiādes saturs
5.1. Olimpiādes saturā ietilpst integrēts tests un radošais rakstu darbs.
5.2. Olimpiādes dalībnieki uz jautājumiem atbild rakstveidā. Olimpiādes uzdevumu valoda un
pieraksts – saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 no 5.06.2012. “Mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas noteikumi” 17.punktu.
6. Dalībnieku pieteikšana
6.1. Dalībnieku pieteikšana notiek līdz 2019.gada 13.novembrim:
6.2. Dalībniekus piesaka sūtot pieteikumus:
Ogres novada skolas vineta.aboltina@ogresnovads.lv
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Lielvārdes novada skolas brigita.zarina@lielvarde.lv
Ķeguma novada skolas sandra.civca@kegums.lv
6.3. Līdz 2019. gada 6.decembrim Valsts izglītības satura centram elektroniski
visc@visc.gov.lv iesūta tabulu ar visu dalībnieku darbu rezultātiem un pieteikumu (MK
noteikumu Nr.384 i.pielikums) olimpiādes 3.posmam, iekļaujot pretendentus grupai A un
grupai B.
7. Darbu vērtēšanas komisija
7.1.Komisijas priekšsēdētāja: Rasma Zaikovska (Ogres Valsts ģimnāzija)
7.2.Komisijas locekļi:
Larisa Radionova (Ogres Valsts ģimnāzija)
Terēzija Austruma (Ogres Valsts ģimnāzija)
Dace Jansone (Ogres Valsts ģimnāzija)
Mārīte Karņicka (Ogres Valsts ģimnāzija)
Marina Čučaļina (Ogres 1. vidusskola)
Svetlana Masļanka (Ogres 1. Vidusskola)
Astrīda Ārmane (Suntažu vidusskola)
Lielvārdes novads – 1 skolotājs
Ķeguma novads – 1 skolotājs
Olimpiādes 3. posms – 2020.gada 4.marts, NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā. Olimpiādes
sākums - plkst.l1.00 (dalībnieku reģistrācija no plkst.10.20)
Olimpiādes saturs - radošais rakstu darbs un mutvārdu daļa - atklāta diskusija (saistīta ar
olimpiādes tēmu)
Radošās rakstu daļas ilgums – 60 min., diskusijas ilgums – 60 min.
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