Kuldīgas

novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiādes
NOLIKUMS
201 9./2020. m. g.

1.

Olimpiādes mērki

);:>
);:>
);:>

un uzdevumi:

padziļināt un paplašināt s ko lēnu zināšanas mājturībā;
izkopt radošo individualitāti , attīstīt praktiskās iemaņas ;
akti vizēt ārpusstundu darbu, darbu ar ta lantīg i em sko lēniem.

2. Vieta:
Kuldīgas

Centra vidusskola

3. Laiks:
2020. gada 20. februārī plkst. 10.00 /6. un 7.kl./
2020.gada 4 . martā plkst.10.00 /8. un 9.kl./
4.

Dalībnieki:

No novada vidusskolām 2

dalībnieki ,

no novada pamatskolām - 1 dalībnieks.

5. Norise:
);:> Darbam paredzētai s laiks līdz 4 astronomiskajām stundām
);:> Praktiskajam darbam nepieciešamos darbarīkus dalībnieki ņem
6. Līdzi
•
•
•
•
•
•

!īdzi

iānem:

6.- 7.klasei
Zīmul i s J i neāl s (30cm)
Rotzāģ is (rezerves asme nīš i)
Rokas zāģ i s ar smalkiem
zobiem (fuksis)
Galdnieka kalti ( 101mn,
16mm, l8mm)
S līppapīrs

•
•
•
•

uzk l āšana i

• Koka āmurs
• Līm s pīles detaļas
nost ipri nāšanai

Zīmul i s,l ineāl s(30c m )

Rokas zāģ i s ar smalkiem zobiem
(fuksis)
Galdnieka kalti
(6mm,10mm,16mm)
Mīksta ota/ lupati1;a e!ļas
uzklāšanai

•
•
•

Mīksta otall upat i ņa e !ļas

7. Uzdevumi:
•

8.- 9.klasei

Slīppapīrs

Koka

āmurs

Līm spīles

deta!as

nos tipri nāšana i .

Dalībnieki saņem rasējurnu

un

materiālu,

un ar

līdzpaņemtajiem

darbarīkiem strādā pēc rasējuma.

8. Vērtēš ana
Olimpiādes

darbu vērtē Kuldīgas novada pašvaldības apstiprināta
komisij a saskaņā ar 3 1.10.2019. Domes sēdes apstiprināto "Kuldīgas novada
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību" (Prot.Nr.13 , p.17).

9. Pieteikumu iesniegšana:
Kuldīgas novada pašvaldības

žūrij as

mācību

Informācij as centrā, Baznīcas ielā

1, līdz 2020.gada
14.fe bruārim . Pieteikumā j ānorāda sko lēna vārds, uzvārds, klase, skolotāj a, kurš
sagatavojis sko lēnu dalībai olimpi ādē, vārds, uzvārds un skolotāja, kurš piedalīsies
olimpiādes darbu labošanā, vārds, uzvārds .
I zglītības nodaļas speci āli ste
SAS KAŅOTS
Lū se

26032 155, signe.luuse@inbox.lv
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