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Rīkojumu Nr. 1-21/56-2

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS (SZPD)
REGLAMENTS
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība tiek īstenota kā vispārējās vidējās
izglītības skolēnu interešu izglītība. To raksturo patstāvīga zinātniska rakstura
pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās un to vada pedagogi – attiecīgās nozares
speciālisti.

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS
MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi:
1.1. sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību;
1.2. sniegt ievirzi akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē;
1.3. veicināt profesijas izvēli.
2. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības galvenie uzdevumi:
2.1. iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm;
2.2. veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un aparatūru;
2.3. apgūt prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus un analizēt rezultātus;
2.4. apgūt prasmi noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus;
2.5. apgūt prasmi uzstāties zinātniskajās konferencēs;
2.6. veidot nepieciešamās prasmes un attieksmes zinātniskajai sadarbībai izglītības iestādes,
reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS
ORGANIZĒŠANA
3. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē skolā piedalās visi vidusskolas skolēni un var
piedalīties arī pamatskolas skolēni.
4. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ir tematiski organizēta sekcijās atbilstoši zinātnes
nozarēm un attiecīgajiem skolas mācību priekšmetiem.
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4.1. Humanitāro zinātņu sekcijas:
-

latviešu valodniecība,

-

latviešu literatūras zinātne un vēsture,

-

cittautu valodniecība (angļu, franču, krievu, vācu) un ārzemju literatūras zinātne un
vēsture,

-

mākslas zinātne (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija),

-

kulturoloģija,

-

psiholoģija,

-

pedagoģija.

4.2. Sociālo zinātņu sekcijas:
-

socioloģija,

-

ekonomika,

-

politoloģija,

-

vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums),

-

filozofija,

-

jurisprudences, tieslietas.

4.3. Dabas zinātņu sekcijas:
-

matemātika,

-

fizika,

-

ķīmija,

-

bioloģija,

-

zemes zinātne (arī ekonomiskā ģeogrāfija),

-

informātika,

-

astronomija,

-

veselības zinātne.

5. Priekšmeta skolotāji izstrādā SZPD tēmas, tās apspriež atbilstošā MK.
6. Skola nodrošina skolēnus ar zinātniskā darba vadītājiem un nepieciešamajiem līdzekļiem.
7. Direktora vietnieks mācību daļā un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu koordinators:
7.1. nodrošina organizatorisko, metodisko, informatīvo un citu palīdzību skolēniem un
skolotājiem – darbu vadītājiem skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības īstenošanā;
7.2. plāno, organizē un vada sagatavošanas nodarbības skolēniem un seminārus darbu
vadītājiem;
7.3. organizē skolas skolēnu zinātnisko konferenci;
7.4. kopā ar skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas komisijas locekļiem izvirza
un iesniedz skolas darbus reģiona līmenim.
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8. Darbu vadītāji:
8.1. ne mazāk kā reizi mēnesī organizē konsultāciju – pārbauda izpildīto darbu, vērtē
skolēna darbu, noteic uzdevumus nākošajai konsultācijai;
8.2. atzīmē individuālās konsultācijas lapā skolēna sasniegumus un vērtējumu.
9. Vidusskolas skolēniem ir tiesības izvēlēties tēmu pašam vai no piedāvātajām tēmām, kā
arī ir iespēja izmainīt tēmu viena gada laikā;
10. Atbilstoši izvēlētajai tēmai skolēns izstrādā:


10. klasē – referātu (apjoms līdz 10 lpp.),



11. klasē – darba teorētisko daļu,



12. klasē – darba praktisko daļu;

11. Darbam jābūt noformētam saskaņā ar Pielikumu par SZPD noformēšanu.

SKOLAS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES
ORGANIZĒŠANA UN NORISE
12. Konference tiek organizēta katru gadu februāra sākumā, par precīzu laiku un norises
gaitu jāinformē skolēni un darba vadītāji.
12. Vidusskolas skolēni:
12.1. iesniedz darba vadītājām darbus līdz 20. janvārim.
12.1. katru zinātniski pētniecisko darbu izstrādā ne vairāk kā trīs autori.
13. Skolas konferencei iesniegto skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšana:
13.1. darbus vērtē skolā izveidotās sekciju ekspertu komisijas, kuru priekšsēdētāji ir MK
vadītāji un dalībnieki ir priekšmetu skolotāji maģistri;
13.2. recenzenti vērtē rakstveida skolēnu zinātniski pētniecisko darbus un mutvārdu
ziņojumus;
13.3. pamatojoties uz sekciju ekspertu recenzijām un mutvārdu ziņojumiem komisija
izvirza skolas ZPD konferences dalībniekus labākus darbus no katras priekšmetu
sekcijas.
14. Konferences norise:
14.1. konferences darba valoda ir latviešu valoda, krievu valoda vai bilingvāli
(svešvalodu sekcijā – attiecīgajā valodā pēc nepieciešamības);
14.2. uzstāšanas ilgums ir ne vairāk kā 5 – 7 minūtes;
14.3. par darbu aizstāvēšanu latviešu valodā vai bilingvāli tiek paredzēti papildus punkti
(latviešu valodā – 6 p., bilingvāli – 3 p.).
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15. Pētniecisko darbu izvirzīšana reģiona lasījumiem, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
autoru un darba vadītāju apbalvošana:
15.1. pamatojoties uz sekciju ekspertu recenzijām un mutvārdu ziņojumiem komisija
izvirza reģiona ZPD konferences dalībniekus;
15.2. par dalību SZPD lasījumos organizatori apbalvo dalībniekus un darba vadītājus
ar skolas atzinībām un pateicības rakstiem;
15.3. skolēnu ZPD valsts lasījumu laureātu apbalvošana notiek saskaņā ar “Skolas
Nolikumu par apbalvošanu”.

Izskatīts MP sēdē 2012. gada 27. augustā.
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