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Apstiprināts  

Ar Skrundas vidusskolas 

direktora A.Zankovska  

rīkojumu 1-10/07 25.08.2016. 

SKRUNDAS vidusskolas 

izglītojamo ZPD izstrādes un vērtēšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar skolas nolikuma 80.punktu 

(pamats- “Vispārējās vid. izglītības  

iestāžu skolēnu ZPD nolikums”, 

apstiprināts ar IZM 2003.g.25.02.  

rīkojumu Nr. 90). 
 

Ar grozījumiem, 01.09.2017., Rīk.Nr.1-9/24, 

Ar grozījumiem, 03.09.2018., Rīk.Nr.1.9/56 

 
1. Izglītojamo zinātniski pētniecisko darbību Skrundas vidusskolā īsteno atbilstoši 

vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības prasībām. Izglītojamo zinātnisko 

darbību raksturo patstāvīga zinātniska pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās, atbilstoši 

izglītojamā interesēm. 

2. Izglītojamo ZPD mērķi: 

        2.1. sekmēt izglītojamā zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību;   

        2.2. veicināt izglītojamo profesijas izvēli; 

        3. Izglītojamo ZPD uzdevumi: 

        3.1. iepazīties ar ZPD būtību, organizāciju, metodēm; 

        3.2. veidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru un citiem informācijas avotiem; 

        3.3. apgūt prasmes formulēt, analizēt darba materiālu, noformēt pētījumu gaitā             

iegūto informāciju; 

        3.4. veidot prasmi uzstāties, paust un argumentēt savu viedokli un  attieksmi; 

        4. Izglītojamo ZPD organizācija: 

        4.1.Skrundas vidusskolā vispārējās vidējās izglītības programmās paredzēts, ka 

izglītojamajiem no 10.-11.klasei jāizstrādā un jāaizstāv ZPD; 

4.2. 10.klasē 1. semestrī izglītojamais izvēlas ZPD tēmu un vienojas ar darba 

vadītāju par darba mērķi, uzdevumiem, hipotēzi, pētīšanas metodēm, iegūto rezultātu 

analīzi, melnraksta veidošanu, korekciju veikšanu, utt.; 

4.3. 11.klasē līdz 1. semestra beigām izglītojamais darbā veic nepieciešamos 

papildinājumus un darbu tīrrakstā iesniedz DVIJ  2. semestra otrajā nedēļā; 



4.4. darba sagatavošanai un aizstāvēšanai izglītojamie var izmantot skolas 

datorus, papīru kopēšanai, materiālu skanēšanu,  printēšanu, iesiešanu, utt.; 

         4.5. skolā izglītojamie ZPD aizstāv februārī, attaisnojošu iemeslu dēļ var aizstāvēt 

līdz mācību gada beigām,ieskaitot papildus mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu laiku. (ar 

grozījumiem no 01.09.2017. Rīk.Nr.1-9/24) 

         5. Izglītojamo ZPD tematiski organizēts sekcijās: 

   5.1. Humanitāro zinātņu sekcija: 

                                    > 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; 

5.2. Sociālo zinātņu sekcija: 

> socioloģija,  

> ekonomika, 

> politoloģija, 

> vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums), 

> filozofija, 

> tieslietas; 

5.3.Dabaszinātņu sekcija: 

> matemātika, 

> fizika, 

> ķīmija, 

> bioloģija, 

> zemes zinātne ( arī ekonomiskā ģeogrāfija), 

> informātika, 

> astronomija, 

> veselības zinātne, 

> vides zinātne; 

5.4. Inženierzinātnes sekcija. 

6. ZPD vērtēšana: 

6.1. ZPD vērtējums ir 10 ballu skalā, kuru ieraksta 11.klases liecībā un 12.klases 

sekmju izrakstā par vispārējo vidējo izglītību: 

6.2. izglītojamie ZPD vērtējumu var uzlabot 12.kl.,darbu pilnveidojot, kā arī piedaloties 

Kuzemes reģiona vai valsts ZPD konferencēs; 

6.3. ja ZPD netiek iesniegts paredzētajā laikā, komisija ir tiesīga vērtējumu  par darbu 

samazināt; 

7. Skolā ZPD konferenci organizē DVIJ. Darbus vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināta 

komisija, kā arī lemj par labāko darbu izvirzīšanu Kurzemes reģiona 

konferencei. 

8. Darbu noformēšanai un informācijai izmanto Valsts izglītības un satura centra  

   ieteikumus “Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 

   izstrādei un vērtēšanai.”( Ar grozījumiem, 03.09.2018., Rīk.Nr.1.9/56). 

9. Mācoties 10.-12.klasē ZPD neraksta: 

9.1. ja izglītojamais mācās VVI profesionālā virziena programmā VAM (kods    

31014011),  



9.2.  ja iegūst JAL (Junior Achievement  - Young Enterprise Latvija) sertifikātu; 

9.3. ja iegūst profesionālās pilnveides izglītības programmu „Esi, līderis!” un par 

tās apgūšanu tiek saņemta profesionālās pilnveides apliecība. 

 

 

Direktors         A.Zankovkis 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


