Mērķi un uzdevumi
 Celt Latgales novada skolēnu pašapziņu, veicot radošu darbību.
 Veicināt 5. – 8. klašu skolēnu izziņas intereses, patstāvīgā darba prasmes un
iemaņas, interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu, to pielietojumu ikdienā.
 Dot skolēniem un skolotājiem vienotus kritērijus sava darba efektivitātes
novērtēšanai.
 Veicināt Latgales novada matemātikas skolotāju sadarbību.
Dalībnieki
Olimpiādē var piedalīties 5. – 8. klašu skolēni, kuriem ir interese par matemātiku,
kuri parādījuši labus rezultātus skolu matemātikas olimpiādēs un kuri ir iepriekš
pieteikti šai olimpiādei, ne vairāk kā 3 skolēni no katras klašu grupas (no
vienas skolas)
Laiks un vieta

Olimpiāde notiek 2016. gada 14. martā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā
Olimpiādes organizētāji
Olimpiādi organizē:
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Olimpiādes norise
 Dalībniekus piesaka Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas mājas lapā
http://www.rv1g.lv sadaļā olimpiādes/ matemātikas olimpiāde
līdz 2016. gada 1. martam.
 Katra skola, kas ir pieteikusi skolēnus olimpiādei, sastāda katrai klašu
grupai atbilstošu vienu uzdevumu (neņemt uzdevumus no pilsētas un
valsts olimpiādēm), ko kopā ar atrisinājumu un vērtēšanas kritērijiem
ievieto atsevišķā aploksnē, aizlīmē, apzīmogo, uzraksta klasi (5.klase,
6.klase, 7.klase, 8.klase). Uzdevumiem jābūt datorrakstā. Visu klašu
aploksnes ar uzdevumiem ievieto vienā lielākā aploksnē un atsūta uz
Rēzeknes Valsts 1. ģimāziju līdz 2016. gada 1. martam vai atved, braucot
uz olimpiādi.
 Olimpiādes norises dienā katras klašu grupas skolēni izvelk 5 aploksnes un
komisija sakopē uzdevumus.
 Uzdevumu risināšanai paredzētas četras astronomiskās stundas (240
minūtes).
 Olimpiādes laikā atļauts izmantot pildspalvu, zīmuli, lineālu, cirkuli.
Visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes
laikā jābūt izslēgtām.
Ja dalībnieki un skolotāji vēlas pusdienot, naudu par pusdienām ( 1,5 eiro no cilvēka)
pārskaita ( viens cilvēks no skolas) uz sekojošu kontu:

Obligāti jānorāda – Latgales novada matemātikas olimpiādei, skola, skaits, cik
ēdīs. Naudu par pusdienām jāpārskaita līdz 1. martam.
RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Rēzeknes 1. vidusskola
Dzirnavu 3a, Rēzekne
Reģ. nr. LV 90000025446
Konts LV 80 UNLA0050009491831
A/s „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Darbu vērtēšana
 Vērtēšanas komisija tiek sastādīta pirms olimpiādes, to veido matemātikas
skolotāji, kuri ar skolēniem ir ieradušies uz olimpiādi.
 Katrs no pieciem uzdevumiem tiek vērtēts ar 10 punktiem.
Apbalvošana
 Olimpiādes uzvarētāji saņem diplomus, atzinības rakstus

Olimpiādes programma
900 – 930 – dalībnieku reģistrācija
930 – 1000 – olimpiādes atklāšana, uzdevumu izloze
1000 – 1400 – uzdevumu risināšana
1230 -14 20 pusdienas
1300 – pasākumi olimpiādes dalībniekiem, skolotāji labo darbus
Pēc darbu izlabošanas - olimpiādes noslēgums, uzvarētāju apbalvošana
Adrese
Matemātikas olimpiāde
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
Dzirnavu iela 3a
Rēzekne
LV- 4601
Vēsma Poplavska - olimpiādes organizatore, tel. 26494532, e-pasts:
vesmass@inbox.lv
Nolikums ir uzaicinājums uz LATGALES novada 5. –8. klašu 13. atklāto
matemātikas olimpiādi.
Uz tikšanos!
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija,
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

