2011./2012. m. g.
Olimpiāžu, konkursu rezultāti
Latviešu valoda






5. atklātās olimpiādes latviešu valodā 10. klašu skolēniem rezultāti
Latviešu valodas un literatūras 37. valsts olimpiādes 8.-9. klašu skolēniem 2. posma rezultāti
DAUGAVPILS pilsētas latviešu valodas OLIMPIĀDE mazākumtautību skolu 5.-6. klasēm
Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klasēm kopvērtējuma
tabula
Latviešu valodas un literatūras 37. olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem II posma rezultāti

Valodu centrs







Publiskās runas konkurss ar devīzi „Es piedzimu laikā”
38. Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11.-12. klasēm trešajam posmaDaugavpils
pilsētas pieteikums
Daugavpils pilsētas pieteikums 38. Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.-9. klasēm
trešajam posmam
5.-6. kl. (LAT2)
7.-8. kl. (LAT2)
Daugavpils pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes (LAT1) 5.-6. klasēm
kopvērtējuma tabula

Vācu valoda





6. Latgales atklātās olimpiādes vācu valodā kā 2.-3. svešvalodā laureāti
Vācu valodas 42. valsts olimpiādes 8.kl.skolēniem rezultāti
Valsts vācu valodas 42. olimpiādes 10.-12. kl. skolēniem rezultāti
Pilsētas vācu valodas brein-ringa „Deutsche in Letland” 9.-12. kl. skoleniem laureāti

Krievu valoda







Pilsētas krievu literatūras spēles - konkursa „Kas? Kur? Kad?” 10. - 11. kl. skolēniemrezultāti
Pilsētas krievu valodas olimpiādes 8. kl. skolēniem rezultāti
A.Tolstoja grāmatas “Zelta atslēdziņa” jubilejai veltīta pilsētas konkursa 5. klašu skolēniem
rezultāti
Krievu valodas (svešvalodas) 19. valsts olimpiādes 10.-12. kl. skolēniem rezultāti (pilsētas
posms)
Pilsētas krievu valodas radošās darbnīcas „Nauma diena” rezultāti. Foto
Pilsētas krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādes 8.-9. kl. skolēniem rezultāti (16.01.2012.)

Angļu valoda




Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6. klasēm 2. posma rezultāti
Latgales Publiskas runas konkurss angļu valodā “Wisdom of Youth”
Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 10. klasēm 2. posma rezultāti







Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiāde 9. kl. skolēniem - III posms - 13.01.2012.
Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. kl. skolēniem rezultāti (07.12.2011.)
Novada olimpiāde
„My Christmas Wonder”
Daugavpils pilsētas 42. angļu valodas olimpiādes 11.-12. kl. skolēniem rezultāti

Matemātika




Latgales reģiona 9. atklātās matemātikas olimpiādes 4. klasei rezultāti
Matemātikas 62. olimpiādes 2. posms 5. – 8. klasēm
Matemātikas 62. olimpiādes 2. posma rezultāti 9. - 12. klasēm

Informātika


Informātikas (programmēšanas) 25. valsts olimpiādes II posms

Ķīmija


Daugavpils pilsētas pieteikums Ķīmijas olimpiādes trešajam posmam

Fizika


Fizikas 62. olimpiādes 2. posms

Bioloģija


Daugavpils pilsētas Bioloģijas olimpiādes otrā posma rezultāti 2011.g.

Konkurss "Pazīsti savu organismu"


Konkursa „Pazīsti savu organismu” 2. kārtas rezultāti

Politoloģīja



II atklātās Latgales novada olimpiādes politoloģijā rezultāti
Pilsētas konkursa 7. klasēm "Mana Daugavpils" 2012. gada 8. maijā rezultāti

Ģeogrāfija


Valsts ģeogrāfijas olimpiādes vidusskolai II posma rezultāti

Ekonomika


Daugavpils pilsētas pieteikums ekonomikas olimpiādes trešajam posmam

Mūzika



Mūzikas olimpiādes rezultāti
II Latgales novada olimpiādes kulturoloģijā rezultāti

Vēsture



Daugavpils IP rīkotā II Latgales novada olimpiāde Latvijas vēsturē 9. klasei
17. vēstures olimpiādes 12. klasei pilsētas posma

Kulturoloģija


Kulturoloģijas olimpiāde

Sākumskola






Daugavpils pilsētas 23. matemātikas olimpiāde 3. klasei
Daugavpils pilsētas dabaszinību olimpiādes 2. klasei rezultāti
Daugavpils pilsētas latviešu (dzimtās) valodas olimpiādes 3. klasei rezultātiPilsētas krievu
valodas olimpiādes 4. kl. skolēniem rezultāti
Daugavpils pilsētas latviešu (dzimtās) valodas olimpiādes 4. klasei rezultāti
Daugavpils pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādes 3.-4. klasei rezultāti

Mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumi


Latgales reģ. un pilsētas mācību priekšmetu olimpiāžu grafiks 2011./2012. m. g.

Politoloģija


II atklātās Latgales novada olimpiādes politoloģijā organizēšanas kārtība

Vides projekti


Daugavpils pilsētas Vides projektu olimpiādes organizācijas kārtība

Matemātika


Matemātikas olimpiādes 3. klasēm organizēsanas kārtība




Latgales novada 4.kl. skolēnu 9.atklātās matemātikas olimpiādes organizēšanas kārtība
Matemātikas 62. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība

Fizika


Fizikas 62. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība

Informātika


Informātikas (programmēšanas) 25. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Ķīmija


Ķīmijas 2. kārtas olimpiādes norises kārtība

Sākumskola



Daugavpils pilsētas dabaszinību olimpiādes kārtība



Daugavpils pilsētas latviešu valodas olimpiāde mazākumtautību skolām




Daugavpils pilsētas krievu (dzimtās) valodas olimpiādes kārtība
Daugavpils pilsētas latviešu (dzimtās) valodas olimpiādes kārtība

Latviešu valoda



6. atklātā olimpiāde latviešu valodā 7. klašu skolēniem
6. atklātā olimpiāde latviešu valodā 10. klašu skolēniem

Angļu valoda


Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6. klašu skolēniem kārtība



Latgales reģiona 2. atklātās angļu valodas olimpiādes kārtība



Pilsētas angļu valodas olimpiādes (11.-12. kl. skolēniem) kārtība



Daugavpils pilsētas angļu valodas atklātās olimpiādes 10. kl. skolēniem kārtība




Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. kl. skolēniem kārtība
Valsts angļu valodas olimpiādes nolikums

Krievuvaloda


Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. kl. atklātās olimpiādes kārtība




Pilsētas krievu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem
Krievu valodas (svešvalodas) 19. olimpiāde

Franču valoda


Franču valodas 42. olimpiādes kārtība

Vācu valoda


Vācu valodas 42. olimpiādes kārtība

Bioloģija


Bioloģijas olimpiādes norises kārtība

Vēsture


Latgales novada vēstures olimpiādes 9. klasei organizēšanas kārtība




Vēstures 17. olimpiādes II posma kārtība
Vēstures olimpiādes organizēšanas kārtība

Kulturoloģija



II atklātās Latgales novada olimpiādes kulturoloģijā organizēšanas kārtība
Latgales reģiona vispārējās vidējāsizglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības nolikums

Ģeogrāfija


Ģeogrāfijas 29. olimpiādes organizēšanas kārtība

Biznesa ekonomiskie pamati


Biznesa un ekonomisko pamatu olimpiādes organizēšanas kārtība

Konkursi, konferences, pasākumi


Spēle – ceļojums „Pa dinozauru pēdām”. Nolikums



Latvijas skolēnu konkursa "Pazīsti savu organismu" 2. kārtasNolikums



Starptautiskā konference angļu valodas skolotājiem



Pilsētas pasaku konkursa kārtība (3. - 6. kl.)




Daugavpils Jauno Erudītu Kausa organizēšanas kārtība
Pilsētas 5. - 9. klašu skolēnu radošo darbu festivāla kārtība

Latviešu valoda


Konkursa "Vārda spēkam liela vara" kārtība



6. LATGALES LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJU METODISKIE LASĪJUMI



Pasaku konkursa „Zem zilajām debesīm” kārtība



Dzejas teātra 9.-12. klašu skolēniem (veltīts M.Zālītes 60 gadu jubilejai) kārtība




Konkurss 6. klašu skolēniem "Gribu būt gudrs"
"Čaka Mīlestības skaņās"

Angļu valoda


10. klašu skolēnu konkurss angļu valodā "Mēs Eiropā". Nolikums



9. - 12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Daugavpils in the Light of Sport and Music”kārtība



Konkursa „What? Where? When?” nolikums



Dzejas un prozas deklamēšanas konkurss angļu valodā ”Jingle Bells"



Konkurss 7. kl. skolēniem "No Pain, no Gain"



„My Christmas Wonder” (my personal experience – real or imaginary) 5.-8.kl. skolēnu radošo darbu konkursa



kārtība
Pilsētas 5. klašu skolēnu konkurss „SVĒTĀ VALENTĪNA DIENA”

Krievu valoda


11.Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskās konferences „Jaunās
idejas” kārtība

Franču valoda


Kolāžu/zīmējumu pilsētas konkursa kārtība

Vācu valoda


Vācu valodas izglītojošās spēles-konkursa "Brein – Ring"kārtība

Sociālās zinības

Sports

Eseju konkurss "Daugavpils lepnums 2011"




Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu nolikums
Latgales reģiona skolēnu sporta spēļu nolikums

Kulturoloģija


III atklātās Latgales novada olimpiādes kulturoloģijā organizēšanas kārtība

