
Rīgas Teikas vidusskolas 

izglītojamo sasniegumu apbalvošanas kārtība 

1. Vispārīgie jautājumi 
1. Rīgas Teikas vidusskolas izglītojamo (turpmāk – skolēnu) apbalvošanas kārtība nosaka, 

kā tiek organizēta skolēnu apbalvošana par labiem un izciliem sasniegumiem mācību 

darbā, par personīgo izaugsmi mācību darbā, par skolas vārda popularizēšanu pilsētas, 

valsts, starptautiska mērogā, par skolēnu sasniegumiem sportā, mākslā un ārpusstundu 

aktivitātēs. 

2.  Kārtības mērķis – veicināt Rīgas Teikas vidusskolas skolēnu mācīšanās motivāciju un 

izaugsmi, kā arī sekmēt radošo un māksliniecisko spēju attīstīšanu, piederības sajūtu 

savai skolai. 

3. Rīgas Teikas vidusskola nosaka šādus apbalvojumus: 

3.1.  Goda raksts 

3.2.  Atzinība 

3.3.  Pateicība  

 

2. Apbalvojumu izsniegšanas kārtība 

2.1.  Apbalvojumi tiek izsniegti vienu reizi mācību gada noslēgumā. 

2.2.  Piešķirot kādu no apbalvojumiem, tiek ņemti vērā šādi faktori: 

2.2.1. Goda raksts – par teicamiem un izciliem gada vērtējumiem kādas jomas 

(dabaszinību, sociālo zinību, mākslu, tehnoloģiju, valodu un matemātikas) 

ietvaros. 

2.2.2. Atzinība – par skolēna vidējās atzīmes izaugsmi 2. semestrī attiecībā pret 1. 

semestri. 

2.2.3. Pateicība - par dalību pilsētas, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; par skolēnu 

sasniegumiem sportā, mākslā un ārpusstundu aktivitātēs. 

2.3.  Skolas Goda raksti un Atzinības netiek piešķirtas 1. – 3. klasēs.  

2.4.  Apbalvojumu izsniegšanas kārtība 4.-9. klasēs 

2.4.1. Visi skolas apbalvojumu tiek piešķirti mācību gada noslēgumā.  

2.4.2. Skolēns saņem Goda rakstu, ja visi viņa vērtējumu kādā no mācību priekšmeta 

jomām ir teicami un izcili (t.i. 9 un 10).  

2.4.3. Skolēns saņem Atzinību, ja viņa vidējais vērtējums mācību gada noslēgumā ir 

audzis vismaz par 0,5 attiecībā pret pirmo semestri, un nevienā mācību 

priekšmetā nav nesekmīgu vērtējumu. 



2.4.4. Skolēns saņem Pateicību īpašā godināšanas pasākumā mācību gada noslēgumā, 

ja: 

2.4.4.1.  skolēnam ir godalgotas vietas pilsētas un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 

2.4.4.2.  skolēnam ir godalgotas vietas skolēnu zinātniski pētniecisko 

lasījumu konferencēs; 

2.4.4.3.  skolēnam ir augsti sasniegumi sportā, pārstāvot skolu; 

2.4.4.4.  skolēnam ir augsti sasniegumi mākslā un skolas mākslinieciskajā 

pašdarbībā; 

2.4.4.5. skolēna ārpusstundu aktivitātes ir devušas būtisku ieguldījumu 

skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā, piemēram, darbošanās skolas 

skolēnu parlamentā.  

2.5.  9. klašu skolēni skolas Goda rakstus un Atzinības saņem izlaiduma svinīgajā 

pasākumā.  

2.6. Apbalvojumu piešķiršanas un izsniegšanas kārtība 10. – 12 . klasēs 

2.6.1. Visi skolas apbalvojumu tiek piešķirti mācību gada noslēgumā.  

2.6.2. Skolēns saņem Goda rakstu, ja visi viņa vērtējumu kādā no mācību priekšmeta 

jomām ir teicami un izcili (t.i. 9 un 10).  

2.6.3. Skolēns saņem Atzinību, ja viņa vidējais vērtējums mācību gada noslēgumā ir 

palielinājies vismaz par 0,5 attiecībā pret pirmo semestri, un nevienā mācību 

priekšmetā nav nesekmīgu vērtējumu. 

2.6.4. Skolēns saņem skolas Pateicību īpašā godināšanas pasākumā mācību gada 

noslēgumā, ja: 

2.6.4.1. skolēnam ir godalgotas vietas pilsētas un valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs; 

2.6.4.2. skolēnam ir godalgotas vietas skolēnu zinātniski pētniecisko 

lasījumu konferencēs; 

2.6.4.3. skolēnam ir augsti sasniegumi sportā, pārstāvot skolu; 

2.6.4.4. skolēnam ir augsti sasniegumi mākslā un skolas mākslinieciskajā 

pašdarbībā; 

2.6.4.5. skolēna ārpusstundu aktivitātes ir devušas būtisku ieguldījumu 

skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā, piemēram, darbošanās skolas 

skolēnu parlamentā.  

2.7.  12. klašu skolēni skolas Goda rakstus un Atzinības saņem izlaiduma svinīgajā 

pasākumā.  

 


