Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiāde
4., 6., 8. klašu grupā

NOLIKUMS
2020./2021.m.g.
I. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā.
2. Ieinteresēt skolēnus angļu valodas apguvē un popularizēt angļu valodu.
3. Piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes
angļu valodā, celt pašapziņu.
4. Veicināt komunikācijas un starpkultūru kompetenci.
5. Attīstīt skolēnu patstāvīgās izzināšanas prasmes.
II. Olimpiādes organizatori
Rīgas Centra humanitārā vidusskola (RCHV), Rīgas Angļu ģimnāzija (RAĢ) un Rīgas 34.
vidusskola sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju.
III. Olimpiādes dalībnieki
1.

Par angļu valodas olimpiādes dalībnieku var kļūt jebkurš Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādes skolēns, kas 2020./2021. mācību gadā mācās attiecīgajā klasē, piedaloties
olimpiādes 1.kārtā.

2. Olimpiādes 2.kārtā no vienas izglītības iestādes var piedalīties 2 skolēni katrā klašu grupā,
kurus dalībskola piesaka līdz 2021. gada 31. martam, aizpildot elektroniski pieteikumu
saitē (par katru skolēnu atsevišķi) un norādot pedagogu, kurš ir gatavs piedalīties žūrijas
darbā: https://ej.uz/anglu-olimpiade-2021
3. Pieteikumā iekļaujama informācija par dalībnieku: vārds, uzvārds, klase, RD datorsistēmas
epasts (…@edu.riga.lv), lai nodrošinātu iekļaušanu MS Teams olimpiādes dalībnieku
grupā. Pedagogs, piesakot skolēna dalību, nodrošina rakstisku skolēna dalības saskaņojumu
ar vecāku vai aizbildi. Organizatori nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti vienīgi
olimpiādes organizācijas vajadzībām.

IV. Olimpiādes organizācijas kārtība
1.

kārta – Olimpiādes 1.kārtu organizē dalībskola klases / izglītības iestādes līmenī, lai

novērtētu skolēnu lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas un runas prasmes angļu
valodā. Izglītības iestādes skolotāju komisija nosaka uzvarētājus un izvirza skolēnus dalībai
Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē.
2. kārta – Olimpiādes 2.kārta norisinās 2021. gada 16. aprīlī plkst. 13.00.
Atbilstīgi epidemioloģiskajai situācijai valstī olimpiāde notiek klātienē vai attālināti:
1) ja olimpiāde notiek klātienē:
Reģistrācija no plkst. 12.30
4.klasēm - Rīgas 34. vidusskolas telpās Vircavas ielā 7
6.klasēm - Rīgas Angļu ģimnāzijas telpās Zvārdes ielā 1,
8.klasēm - Rīgas Centra humanitārās vidusskolas telpās K. Barona ielā 97A.
2) ja valstī noteiktas attālinātās mācības attiecīgajā klašu grupā, Olimpiādes 2.kārta norisinās
tiešsaistē platformā MS Teams. Organizatori nodrošina 2.kārtas norises tehniskos
risinājumus, un skolēni olimpiādē piedalās patstāvīgi, individuāli saņemot piekļuves
informāciju olimpiādes norises vietnei pieteikuma formā norādītajā epastā.
Olimpiādes 2.kārtā ir paredzētas 2 daļas. Olimpiādes norises ilgums:
·

rakstu daļa - līdz 90 min

·

mutiskā daļa – līdz 120 min

V. Olimpiādes darba saturs
4.klasei: paredzēts pārbaudīt šādas izglītojamo prasmes (tikai rakstu daļa):
· lasīšanas prasmes
· klausīšanās prasmes
· valodas lietojuma prasmes
· radošās rakstīšanas prasmes
6.klasei - paredzēta rakstu un mutiskā daļa.
Olimpiādes rakstu daļā tiks iekļauti šādi uzdevumi:
·

lasīšanas uzdevums

·

klausīšanās uzdevums

·

valodas lietojuma uzdevums

·

radošā rakstīšana - eseja

Olimpiādes mutiskajā daļā paredzēta runas prasmju pārbaude, atbildot uz skolotāja
jautājumiem par šādiem tematiem (ne vairāk kā 5 min. vienam skolēnam):
1) you, yourself and your family;
2) your home and places near it;
3) your school, hobbies and interests;
4) describing friends and their interests;
5) speaking about food, drinks, visiting cafe;
6) computer games, fantasy creatures.
8.klasei - paredzēta rakstu un mutiskā daļa.
Olimpiādes rakstu daļā tiks iekļauti šādi uzdevumi:
·

lasīšanas uzdevums

·

klausīšanās uzdevums

·

valodas lietojuma uzdevums

·

radošā rakstīšana - eseja par kādu no mutiskās daļas tēmām.

Olimpiādes mutiskajā daļā paredzēta dalībnieku 2-3 minūšu monologruna un atbildes uz
skolotāju jautājumiem par šādiem tematiem:
1) Hobbies and free time activities
2) Present-day communication
3) School and school life
4) Family and friends
5) Books and films
6) Healthy lifestyle
7) Travelling
8) Shopping
9) Food
10) Sports
VI. Prasības olimpiādes dalībniekiem
Ja olimpiāde notiek klātienē:
1. Olimpiādes darbs rakstāms ar vienas krāsas pildspalvu (zilu vai melnu);
2. Korektoru un zīmuli izmantot nav atļauts;
3. Olimpiādes laikā mobilajiem saziņas līdzekļiem ir jābūt izslēgtiem, viedpulksteņus
izmantot nav atļauts.

Ja olimpiāde notiek attālināti:
1. Olimpiādes dalībnieks olimpiādē piedalās atrodoties savās mājās, darbu veic patstāvīgi
un neizmanto neatļautus palīglīdzekļus, darba veikšanas laikā telpā neuzturas citas
personas;
2. Olimpiādes dalībnieks izmanto savu datortehniku, tai skaitā mikrofonu, web-kameru,
internetpieslēgumu un ierīci rakstu darba fotokopijas ieguvei (piemēram, telefonu vai
skeneri), nodrošina to tehnisko veiktspēju;
3. Dalībnieks prot: izmantot ....@edu.riga.lv epastu (zina paroli), lietot MS Teams
uzdevumu veikšanai, saglabāt fotokopiju (piemēram, no telefona) vai skenētu
dokumentu datorā un iesniegt to;
4. Pirms olimpiādes sākuma dalībnieks ar savu lietotājvārdu un paroli pieslēdzas
olimpiādes vietnei MS Teams un pārliecinās par tehnisko gatavību dalībai, sagatavo tīru
papīra lapu rakstisko uzdevumu veikšanai;
5. Pirms mutvārdu daļas (6. un 8.klasei) dalībniekam jāpārliecinās, ka ekrānā ir redzams
dalībnieka tuvplāns un telpā nav dzirdami fona trokšņi.
VII. Olimpiādes norise un vērtēšana:
1. Olimpiādes saturu izstrādā Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija, tās norisi
nodrošina RCHV, RAĢ un Rīgas 34. vidusskola.
2. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms olimpiādes norises organizatori nosūta dalībniekam uz
pieteikumā norādīto epastu:
1) informāciju par to, ka dalībnieks ir reģistrēts olimpiādei noteiktā klašu grupā,
piešķirot kodu;
2) kontaktpersonas informāciju saziņai neskaidrību gadījumos;
3) uzaicinājumu izmēģināt tehnisko pieslēgšanos olimpiādes dalībnieku grupai MS
Teams ne vēlāk kā divas dienas pirms olimpiādes.
3. Olimpiādes norisi koordinē organizatori, darbus vērtē un uzvarētājus nosaka olimpiādes
žūrija, kuru vada RCHV, RAĢ un Rīgas 34. vidusskolas pedagogu pārstāvji un kuras
sastāvā iekļauti olimpiādes dalībskolu pedagogi. Saņemtie darbi žūrijas komisijai to
vērtēšanai tiek nodoti anonimizēti (izmantojot kodus). Žūrijas komisijas lēmumi nav
apstrīdami. Dalībskolām ir tiesības deleģēt savu pārstāvi – pedagogu - olimpiādes
norises novērošanai, norādot to pieteikuma formas sadaļā “Papildu informācija”.

Skolas, kas organizē olimpiādi, nodrošina tās norisi skolu telpās (tehniskais
nodrošinājums, uzraudzība, u.c.) vai tiešsaistes platformā MS Teams.
4. Ar norises kārtību organizētājs iepazīstina dalībniekus, uzsākot olimpiādi (klātienē vai
tiešsaistē MS Teams).
5. Gadījumā, ja dalībnieks norādītajā laikā nav pieslēdzies sesijai un dalībnieka pedagogs
nav informējis konkursa organizētājus, kā arī negodprātīgas rīcības gadījumā
(uzstāšanās laikā konsultējas ar kādu u.tml.), dalībnieka rezultāts tiek anulēts.
6. Olimpiāde var tikt pārcelta, ja norises dienā organizatoriem rodas tūlītēji neatrisināmas
tehniskas problēmas.
VIII. Olimpiādes noslēgums un rezultātu paziņošana
1. Godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un atzinības rakstus.
2. Olimpiādes rezultāti tiek paziņoti 10 darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, nosūtot
olimpiādes žūrijas komisijas lēmumu olimpiādes dalībskolām elektroniskajā pastā.

