Riebiņu vidusskola 2018/2019

Riebiņu vidusskolas pedagogu ārpusstundu aktivitāšu un sasniegumu uzskaitījums
2018./2019.m.g.
Vārds, uzvārds
Alla Solovjova

Aktivitāte



Labo darbu festivāls
„Gada darbinieks”



Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss
„Bišu spiets”
Austrumlatvijas 3.atklātā reģionālā skolēnu
zinātniskās pētniecības konference STEM
jomas mācību priekšmetos
Riebiņu novada 5. - 8. klašu matemātikas
olimpiāde
Atklātā matemātikas olimpiāde
Konkurss „Zaļais restarts”






Klavdija Zarāne



Riebiņu novada 5. - 8. klašu matemātikas
olimpiāde

Anita Puncule



Nikodema Rancāna balva Latgales
izcilākajiem pedagogiem par mūsdienīgu un
radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un
amatu apmācība
Mākslas plenērs
Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss
„Bišu spiets”
Starpnovadu 1. - 12. klašu vizuālās mākslas
olimpiāde
Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks”
projekts “Dienasgrāmata”
Naaizmērstulei veltītais radošo darbu
konkurss
15. atklātā mājturības un tehnoloģiju
olimpiādes tekstila tehnoloģijās 6. - 9. klasei
„Mēs – Latvijas nākotnei”
6. atklātā mājsaimniecības olimpiāde 9. - 12.
klasei „Mēs – Latvijas nākotnei”.
47.starptautiskais bērnu mākslas konkurss
LIDICE 2019 „Ķīmija”














Riebiņu novada vizuālās mākslas un
mājturības un tehnoloģiju skolotāju kursu un
nodarbību vadīšana
Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu
puorsoku”
E.Ozoliņam veltītais skolēnu karikatūru
zīmējumu konkurss „Pa-smejies!”
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Novērtējums

Divas atzinības
2. un 3.vieta

1. un 3.vieta
gaida rezultātus
piedalīšanās

Nominante

3 atzinības

Divas 2.vietas

I un II pakāpe
Laureāts 2.kārtā,
2.vieta 3.kārtā
Laureāts 2.kārtā,
atzinība 3.kārtā
Trīs laureāti valstī,
izvirzīti uz
starptautisko kārtu

Divi diplomi
II pakāpe
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Ruta Vjakse




Solvita Volonte




Anna Meluškāne





Žanna Ļebedeviča









Natālija Smukša









Ārija BergmaneSprūdža








Vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss
„Mana svētku rota”

Atzinība

Starpnovadu 1. - 12. klašu vizuālās mākslas
olimpiāde
Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkurss
„Bišu spiets”



Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra
kā zīmju un simbolu sistēma”
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
Starptautiskais skolu bibliotēku projekts
“Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”



Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts
Robertam Mūkam
Starpnovadu 11. - 12. klašu latviešu valodas
un literatūras olimpiāde
Riebiņu novada skatuves runas konkurss
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves
runas konkurss Latgalē
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
Austrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskolas
vācu valodas dienas olimpiāde
Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai”
Vācu valodas videokonkurss, kas veltīts
Latvijas simtgadei
Likteņdārza konkurss par novada lielāko
sveci
Zīmējumu konkurss „Vācu valoda ir
krāsaina”
Projekta Erasmus Plus KA219 ietvaros
meistarklase „Digitālā un medijpratība
ilgtspējīgai mūžizglītībai”
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
Labo darbu festivāls
Mākslas plenērs
Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss
„Teci, teci, valodiņa”
Vislatvijas XXII stāstnieku konkursa „Teci,
teci, valodiņa 2018” fināls
Riebiņu novada vokālās mūzikas konkurss
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atzinības

atzinība

atzinība
piedalīšanās
piedalīšanās

Uzaicinājums
Trīs I pakāpes, viena
II pakāpe
Trīs I pakāpes
I pakāpe
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Rita Pudāne

















„Balsis”
Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss
„Lielais rotaļnieks”
Starpnovadu mūzikas olimpiāde 5.- 12.
klašu skolēniem
Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci” skalu dejas
Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci” pāru dejas
Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas
konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija”
Vislatvijas tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci 2019” skalu dejas
Vislatvijas tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci 2019” pāru dejas
Nemateriālās kultūras mantojuma
apgūšanas un pārmantošanas programmas
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018.
Folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā
teku” Nacionālais sarīkojums Iecavā
Labo darbu festivāls
Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss
„Teci, teci, valodiņa”
Vislatvijas XXII stāstnieku konkursa „Teci,
teci, valodiņa 2018” fināls
Atklātā latviešu valodas un literatūras
olimpiāde
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss
„Lielais rotaļnieks”
Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci” skalu dejas
Dienvidlatgales tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci” pāru dejas
Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas
konkurss „Dziedu dziesmu, kāda bija”
Vislatvijas tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci 2019” skalu dejas
Vislatvijas tradicionālo deju konkurss
„Vedam danci 2019” pāru dejas
Nemateriālās kultūras mantojuma
apgūšanas un pārmantošanas programmas
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019” skate
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018.
Folkloras programmas „Pulkā eimu, pulkā
teku” Nacionālais sarīkojums Iecavā
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Četras I pakāpes
viena II pakāpe
2.vieta
Trīs I pakāpes, divas
II pakāpes
I un II pakāpe
I pakāpe
Trīs I pakāpes
II pakāpe
I pakāpe
Piedalīšanās

Uzaicinājums
Trīs I pakāpes, viena
II pakāpe
Trīs I pakāpes
Vērtētājs
1.vieta
Četras I pakāpes
viena II pakāpe
Trīs I pakāpes, divas
II pakāpes
I un II pakāpe
I pakāpe
Trīs I pakāpes
II pakāpe
I pakāpe
Piedalīšanās
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Mārīte Pokšāne











Skaidrīte Vulāne





Silvija Avotiņa








Irēna Ormane







Inna Kabare






Starpnovadu sacensību organizēšana „Vello
rats 2018”
Latvijas veselības nedēļas organizēšana
Eiropas sporta nedēļas organizēšana
novadā un skolā.
Olimpiskās dienas organizēšana novadā
Riebinu novada spēka sacensības „Lāčplēša
tvēriens”
Patriotu nedēļas sacensības “Savas valsts
patriots”
Piedalīšanās starpnovadu sacensībās
vieglatlētikā, sporta spēlēs (skat. sporta
pasākumu apkopojumu)
Projekts "Sporto visa klase"
ZZ čempionāts

Organizators

VBTAI konkurss "Skolotājs, kam gribu pateikt
PALDIES"

ZZ čempionāts
Piedalīšanās starpnovadu sacensībās
vieglatlētikā, sporta spēlēs(skat. sporta
pasākumu apkopojumu)
Labo darbu festivāls
Riebiņu novada 4.klašu kombinētā olimpiāde
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde
Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts
Robertam Mūkam
18. Starptautiskais konkurss „Es dzīvoju pie
jūras”
Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts
Robertam Mūkam
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība
Riebiņu novada kārta
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
Starpnovadu radošo darbu konkurss Dagdas
novadā
Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra
kā zīmju un simbolu sistēma”
IV starptautiskais literārais konkurss
„Pinkainais draugs”
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
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 Valsts fināls

valsts fināls

Uzaicinājums
Piedalīšanās
Piedalīšanās
2.vieta
Piedalīšanās

2.vieta
Uzstāšanās
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Anita Randare











Inna Zenovjeva









Ārija Pudule







Sandra Eiduka
Guntis Tjarvja









konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
Domrakstu konkurss krievu valodā, veltīts
Latvijas simtgadei

1.vieta
II pakāpe

Starpnovadu tautas deju kolektīvu repertuāra
apguves skate
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves
skate
„Sadancis” Vārkavā jaunāko klašu deju
kolektīviem
Radošo darbu konkurss „Gostūs ar sovu
puorsoku”
XVIII starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss "Es dzīvoju pie jūras"
Konkurss „Zaļais restarts”
Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde
6. Starptautiskais festivāls „Apskauj mani,
māmuliņa”
Meza dienu 2019 logo uzlīmju dizaina
konkurss

III pakāpe
Piedalīšanās
Trīs diplomi
Piedalīšanās
Piedalīšanās
Piedalīšanās
Piedalīšanās 18.05.
Piedalīšanās

Konkurss "Labākā CSDD satiksmes drošības
skola"
Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls
Reģionālās Skolēnu zinātniskās pētniecības
konferences 2. posms Daugavpilī
„Ēnu diena 2019”
Eiropas eksāmens
Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs –
neesi pārdrošs” fināls
Konkurss "Gada jaunais autovadītājs"
Riebiņu novada erudīcijas konkurss „Kultūra
kā zīmju un simbolu sistēma”
Riebiņu novada pētniecisko darbu konkurss
„Vide ap mums”
Starpnovadu vēstures olimpiāde 9.klasēm
Starpnovadu vēstures olimpiāde vidusskolai
Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai”
TSI olimpiāde
Starptautiskais loģiskās domāšanas IT
konkurss Bebr[a]s
Austrumlatvijas 3.atklātā reģionālā skolēnu
zinātniskās pētniecības konference STEM
jomas mācību priekšmetos
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
Riebiņu novada 5. - 9. klašu informātikas
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1.kārta
1.vieta

Uzstāšanās
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Kristīna Tjarvja






Eiropas valstu starpskolu konkurss
„Consumer Classroom Inter-School
competition”
Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai””
Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing
about Freedom” („Putni dzied par brīvību”)
Nordplus projekts “Radošā mācīšanās caur
kritisko domāšanu un ārpusklases
nodarbībām”
Projekta Erasmus Plus KA219 ietvaros
meistarklase „Digitālā un medijpratība
ilgtspējīgai mūžizglītībai”
„FIZMIX Eksperiments”
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde



Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
„FIZMIX Eksperiments”





Laila Vibornā

Iluta Kotāne
Diāna Bravacka

olimpiāde
Informatīvi izglītojošais konkurss “Esi drošs –
neesi pārdrošs”
Latvijas skolu atvērto datu Hakatons 2019
XVIII starptautiskais vizuālās mākslas
konkurss "es dzīvoju pie jūras"















Labo darbu festivāls
VBTAI konkurss "Skolotājs, kam gribu pateikt
PALDIES"
Vislatvijas jaunrades darbu konkurss, veltīts
Robertam Mūkam
Riebiņu novada skatuves runas konkurss
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves
runas konkurss Latgalē
13. Latgales novada latviešu valodas un
literatūras olimpiādē 7. klasēm
7. Latgales novada atklātā latviešu valodas
un literatūras olimpiāde 5.-6.klasēm
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība divi
posmi
Projekts „Atbalsts Latvijas jauniešu
medijpratībai”
Naaizmērstulei veltītais radošo darbu
konkurss
Blaumanim veltītais radošo darbu konkurss
Starpnovadu dzejas konkurss „Manai Latvijai
100”
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1.vieta, divas 3.vietas

Fināls
Fināls, atzinība
Piedalīšanās
4.vieta+aprīkojums skolai

Nacionālais kvalitātes
sertifikāts

Valsts fināls
Atzinība
Atzinība
Uzaicinājums
Uzaicināts laureāts
Viena 3.vieta, divas
atzinības
Viena I pakāpe, četras II
pakāpes
II pakāpe
3.vieta un atzinība
3.vieta
Uzstāšanās
1.vieta novadā, 3.vieta
reģionā

Četras atzinības
Atzinība
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Marija Tarasova
Marta Račko




Riebiņu novada konkurss „Mans varoņstāsts” Atzinība




ANO modelēšanas spēle ESTMUN 2019
Riebiņu novada skolu valodu konkurss
„Poliglots”
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konferenci “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
ZZ čempionāts
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6.-9.
klašu olimpiāde
Labo darbu festivāls
Starpnovadu olimpiāde bioloģijā
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Austrumlatvijas 3.atklātā reģionālā skolēnu
zainātniskās pētniecības konference STEM
jomas mācību priekšmetos
Ekoskola
Reģionālās Skolēnu zinātniskās pētniecības
konferences 2. posms Daugavpilī
IX starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konference “Ceļā uz mūsdienīgu izglītību”
Riebiņu novada skolu konkurss „Pasaules
ūdens diena”
Starptautisks eTwinning projekts “Birds Sing
about Freedom” („Putni dzied par brīvību”)
Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”
Riebiņu novada skatuves runas konkurss
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves
runas konkurss Latgalē




Ilze Grigule












Līga Jermoloviča

Valērijs Jurkāns






Konsultants
1.vieta
Uzstāšanās
Fināls
1. vieta




Piedalīšanās
1.vieta
Atzinība



pateicība




Koordinatore
Pateicība



Uzstāšanās



Organizators




I pakāpe
II pakāpe

Konkurss "Labākā CSDD satiksmes drošības 
skola"
Konkurss „Gribu būt mobils” pusfināls
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Atzinība

