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Ķemeru vidusskolas 

SKOLĒNU ZINĀŠANU UN SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
 
 

1. Vispārīgie jautājumi:  
1.1. skolēnu zināšanu un sasniegumu vērtēšanas kārtība tiek veidota saskaņā ar : 
-Izglītības likumu (Saeima 29.10.1998. likum1), Vispārējās izglītības likumu (Saeima 
10.06.1999. likums); 
- MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 ,,Noteikumi par valsts standartu 
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"; 
-Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 715 ,, Noteikumi par valsts 
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 
standartiem; 
1.2. vērtēšanas kārtība jāievēro visiem skolas pedagogiem visos  mācību priekšmetos;  
1.3. ar vērtēšanas kārtību  jāiepazīstina visi skolas pedagogi, skolēni un  
viņu vecāki; par to atbildīgi direktora vietnieks un klases audzinātāji;  
1.4. vērtēšanas kārtības prasības ir vienādas visām izglītības programmām, mācību  
priekšmetiem un visiem skolotājiem  Ķemeru vidusskolā.  
2. Pamatmērķis - nodrošināt izglītojamo vērtēšanas kvalitāti Ķemeru vidusskolā atbilstoši 
Valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartu prasībām.  
3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas principi:  
3.1.mācību sasniegumu vērtēšanas principi: 
- prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir noteikts 
obligātais mācību priekšmeta saturs, ietverot pamatprasības izglītojamā sasniegumiem; 
- pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos 
sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās darbības līmenī; 
vērtējuma atbilstības princips – noslēguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt savas 
zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos 
uzdevumos, jautājumos, piemēros un mācību situācijās;  
vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – mācību sasniegumu vērtēšanā 
izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un grupas sasniegumu 
vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus (piemēram, kontroldarbus, diagnosticējošos darbus, 
projektu darbus, prognozējošos darbus, ieskaites un eksāmenus); 
- vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai noteiktu 
izglītojamā attīstību un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu; 
- vērtējuma obligātuma princips – vēlams iegūt pozitīvu vērtējumu visos izglītības 
programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos, izņemot tos mācību priekšmetus 
un valsts pārbaudes darbus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots. 
3.2. Vērtētājs var būt:  
- pats skolēns, klasesbiedri, skolotājs (iekšējā vērtēšana);  



- skolas administrācija;   
-eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas (ārējā vērtēšana). 
3.3. Vērtēšanai jābūt:  
-brīvai no vērtētāja aizspriedumiem un subjektīvisma; 
-godīgai, labvēlīgai un taisnīgai; 
-atbilstīgai mācību priekšmeta programmā paredzētajiem mācību sasniegumiem; 
-saistītai ar konkrētu uzdevumu; 
- izmantojamai mācību darba pilnveidošanā. 
3.4. Vērtēšanas veidi:  

Pēc mērķa (kāpēc) Pēc vietas mācību procesā (kad) 
1. Diagnosticējošā vērtēšana (i/ni) 
2. Formatīvā (attīstošā) vērtēšana (i/ni, 

balles) 
3. Summatīvā (apkopojošā) vērtēšana 

(vērtējums ballēs) 

1. Ievadvērtēšana 
2. Kārtējā vērtēšana 
3. Nobeiguma vērtēšana 

3.4.1. Vērtēšanas iedalījums pēc mērķa:  
-diagnosticējošā vērtēšana - to izmanto pirms mācību kursa uzsākšanas vai mācību kursa 
laikā, lai noskaidrotu: skolēna zināšanu līmeni, tēmas izpratni, skolēna spējas, skolēna 
prasmes;  
- formatīvā vērtēšana - parasti veic mācību kursa laikā, lai gūtu informāciju par  
mācīšanos un izmantotu to mācību uzlabošanai, sekmētu skolēnu mācīšanās progresu: lai 
izprastu mācību procesu klasē, lai nodrošinātu pastāvīgu atgriezenisko saikni, lai 
pilnveidotu skolēna zināšanas un prasmes, lai precīzāk norādītu uzdevumu jomas, kur 
skolēniem veicas un kur nepieciešams uzlabojums;  
- summatīvā vērtēšana - veic mācību noslēguma posmā, lai novērtētu kopējo situāciju vai 
sasniegumus, koncentrējot uzmanību uz vispārīgām prasmēm un zināšanām: lai nodrošinātu 
atgriezenisko saikni attiecībā uz sasniegtajiem mācību mērķiem un uzdevumiem, lai 
noskaidrotu mācību procesā notiekošo, lai iegūtu informāciju lēmuma pieņemšanai par savu 
un skolēna darbu, lai noteiktu, kādā mērā skolēns sasniedzis mācību mērķi.  
3.4.2. Vērtēšana pēc vietas mācību procesā: 
- ievadvērtēšana- mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, 
nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko 
mācību procesu. Ievadvērtēšanai var būt dažādi uzdevumi: noskaidrot sākotnējo situāciju (ko 
skolēns zina/nezina, ko prot/neprot), veidot skolēnu mācību motivāciju (vēlēšanos uzzināt, 
iemācīties), izvirzīt tālākās darbības mērķus, secināt, vai plānotais atbilst skolēnu interesēm, 
konstatēt, kā skolēns jūtas, uzsākot mācības;  
- kārtējā vērtēšana - notiek mācību procesa laikā, nosakot skolēna mācību sasniegumus, lai 
tos uzlabotu un saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto mācību metožu 
savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot skolēna pašnovērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas 
prasmes un atbildību.  
Kārtējai vērtēšanai var būt dažādi uzdevumi: noskaidrot, cik intensīvi notiek mācību process, 
noskaidrot, ko skolēni konkrētajā brīdī zina/prot, noskaidrot, kas, cik daudz vēl jāmāca, 
noskaidrot, cik efektīva ir izraudzītā mācību metode, paņēmiens, sagatavot skolēnus 
turpmākam vērtēšanas procesam, nostiprināt skolēnu mācību motivāciju, secināt, kāda 
konkrēta palīdzība skolēnam vajadzīga;  
- nobeiguma  vērtēšana, nosakot skolēna zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā  
arī skolēna produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, mācību 
gada, kursa vai izglītības pakāpes nobeigumā. Nobeiguma vērtēšanu veic pēc noteiktajiem 
kritērijiem. Nobeiguma vērtēšanu veic, lai sasniegtu šādus mērķus: lai secinātu, kāds ir 
skolēnu sasniegumu līmenis, lai novērtētu mācību procesā apgūto zināšanu, prasmju un 
attieksmju kopumu, lai fiksētu katra skolēna sasniegumus dinamikā, lai novērtētu skolotāja 
darba efektivitāti, lai salīdzinātu skolēna sniegumu ar mācību priekšmeta standarta vai 
programmas prasībām.  
3.5.Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana:  



3.5.1. izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un  
rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un 
sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības  
dinamiku: klases žurnālā vērtējumu izsaka, izmantojot šādus apzīmējumus: " X "- apguvis, " / 
"- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās; 
3.5.2. izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3. klasē matemātikā un latviešu valodā vērtē  10 
ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši un 
izmantojot  klašu žurnālos apzīmējumus " X "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās.  
3.5.3. izglītojamā mācību sasniegumus 4.-12. klasē vērtē 10 ballu skalā;  
3.6. Mācību sasniegumu vērtējumu fiksācija liecībās:  
3.6. 1. klasē semestru vērtējumu veic aprakstoši;  
3.6. 2. un 3.klasē liecībā katra semestra beigās matemātikā un latviešu valodā liek  
vērtējumu ballēs. Pārējos priekšmetos katra semestra beigās ieraksta mācīto un pārbaudīto 
prasmju vērtējumu „jā", „daļēji", „jāmācās" un fiksē tās prasmes un zināšanas, kuras konkrēti 
tika apgūtas, rakstot vērtējumu „jā", „daļēji", „jāmācās". Citas prasmes un zināšanas, kas netiek 
mācītas un pārbaudītas, netiek vērtētas un fiksētas;  
3.6.3.  4. - 12. klasē semestru un gada vērtējumu liek ballēs.  
3.7. Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā (10 -  
„izcili", 9 - „teicami", 8 - „ļoti labi", 7 - „labi", 6 - „gandrīz labi", 5 - „viduvēji", 4 - „gandrīz viduvēji", 
3 - „vāji", 2 - „ļoti vāji", 1 - „ļoti, ļoti vāji").  
3.7.1.Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu 
skalai, pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar „ieskaitīts" vai „neieskaitīts”. 
3.7.2. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 
- iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;  
- iegūtās prasmes un iemaņas. 
3.8.Nosakot vērtējumu 10 ballu skalā, kritēriji tiek izvērtēti kopumā:  
9 un 10 balles izglītojamais iegūst, ja:  
-ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, to 
izprotot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu 
risināšanai;  
- prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības;  
-spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, paredzēt sekas;  
-cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā;  
6, 7 un 8 balles izglītojamais iegūst, ja:  
-spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, to izprotot, saskata likumsakarības un 
problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;  
-prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas vai pazīstamā situācijā, veic 
tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;  
- mācību priekšmeta satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi konstatācijas līmenī;  
- ieguvis attīstītu sadarbības un saziņas prasmi;  
4 un 5 balles izglītojamais iegūst, ja:  
- ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt 
jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt atpazīšanas noteikumus, risina tipveida uzdevumus;  
- mācību priekšmeta saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami;  
-mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpildot pedagoga norādījumus;  
- ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi;  
1, 2 un 3 balles izglītojamais iegūst, ja:  
-spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumē un reproducē nepietiekamu 
apgūstamā satura apjomu (mazāk nekā 50 %), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga 
labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu uzdevumu;  
-mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no mazsvarīgā;  
3.9. Vērtējuma atspoguļošanas kārtība ballēs atbilstoši valsts standartam visiem valsts  
pārbaudes darbiem (mutiskajiem, rakstu), kas tiek novērtēti ballēs, izstrādāta vērtēšanas skala. 
To var ņemt vērā, izstrādājot nobeiguma pārbaudes darbus pamatskolā un vidusskolā.   

 



Balles 1   2   3 4   5 6   7   8 9   10 
Apguve 
% 

1-34% 35-59% 60-84% 85-100% 

3.10. Vērtējuma i/ni lietošana:  
- i/ni - formatīvais vērtējums;  
- ar i/ni tiek vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi,  
kļūdu labojumi, atsevišķu prasmju apguve;  
- i - ja skolēns mācību vielu apguvis atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un kritērijiem.  
Tas ir apliecinājums, ka mācītais apgūts noteiktā apjoma. Darbu vērtē pēc grūtības pakāpes, 
to nosaka priekšmeta skolotājs.  
- ni - 1) ja darbs norakstīts, 2) izpildīts pareizi mazāk par skolotāja iepriekš noteikto,  
3) nav ievērota rakstu darbu kultūra. 
Skolotājs, semestra sākumā par to informējot skolēnus, var summēt visus patstāvīgos un mājas 
darbus (vērtējamus ar i/ni) un semestra beigās šos vērtējumus pārvērst atzīmē.  
3.11. Apzīmējums „nv" tiek noteikts šādos gadījumos:  
- pārbaudes darbā - ja skolēns nav ieguvis vismaz 1 punktu vai nav iesniedzis darbu  
laikā vispār;  
-semestrī-ja skolēns nav saņēmis nekādu vērtējumu; 
- gadā - ja mācību priekšmetā I un II semestrī saņemts apzīmējums „nv";  
- mājas darbā - ja skolēns to nav izpildījis vai nevar to uzrādīt.  
4. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana: 
4.1. Minimālais ieskaišu un pārbaudes darbu ar vērtējumu 10 ballu skalā (turpmāk – ieskaites) 
un kārtējo pārbaudes darbu skaits: 

Stundu skaits nedēļā Ieskaites semestrī Kārtējie pārbaudes darbi 
semestrī 

1 1 2 
2 2 2 
3 3 2 

4 un vairāk 4 2 
4.2. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti MK noteiktā laikā un kārtībā. 
4.3. Lai novērstu skolēnu pārslodzi, vienā dienā skolēniem drīkst būt ne vairāk par 1 ieskaiti 
pamatskolā un 2 ieskaites vidusskolā. 
4.4. Katra semestra pirmajā nedēļā reizē ar mācību priekšmeta tematisko plānojumu skolotāji 
plāno kopā ar direktora vietnieku ieskaišu grafiku atbilstoši mācību priekšmetu tēmām vai to 
loģiskām daļām, norādot pārbaudes darbu nedēļu. 
4.5. Direktora vietnieks  veido skolēnu ieskaišu grafiku semestrim un ievieto klašu žurnālā. 
4.6. Līdz katra mēneša 25.datumam skolotāji precizē ieskaišu datumus nākamajam mēnesim. 
5. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas norise: 
5.1. Pārbaudes darbi ir īpaša, noteiktā kārtībā sagatavota procedūra skolēnu zināšanu un 
prasmju noteikšanai: 
- skolēnu mācību sasniegumus var vērtēt, pārbaudot tos mutvārdos, rakstiski, praktiski vai 
kombinēti; 
- pārbaudes darbs dod iespēju izvērtēt skolēna sniegumu attiecībā pret valsts standarta 
prasībām, izsakot to noteiktā vērtējumā, vai salīdzināt skolēnu sniegumus savā starpā; 
- pārbaudes darbus skolotājs organizē ar nolūku kontrolēt un uzlabot skolēnu ikdienas 
sniegumu (kārtējās pārbaudes) vai izvērtēt skolēnu sniegumu tēmas, semestra vai gada 
nobeigumā (nobeiguma pārbaudes, ieskaites); 
 
 
 
 
 
 
 



- Vērtēšanas prioritātes pārbaudes darbos: 
Posms 1.-3. klase  4.-6 klase  7.-12. klase  
Komponents Vērtējums 

mācību 
procesā(%) 

Vērtējums 
pārbaudes 
darbā(%) 

Vērtējums 
mācību 
procesā(%) 

Vērtējums 
pārbaudes 
darbā(%) 

Vērtējums 
mācību 
procesā(%) 

Vērtējums 
pārbaudes 
darbā(%) 

Zināšanas 10-25 20-33 20-25 33 25-33 40 
Prasmes 30 67-80 25 67 25 60 
Attieksme 25-30 - 25  25  
Attīstības 
dinamika 

20-30 - 25-30  17-25  

- skolēna uzvedība nedrīkst ietekmēt atzīmi; 
 nobeiguma vērtējumā attieksmju aspekti, skolēna centība, pūles, spējas un citi faktori 
jāievēro tikai vērtējuma izšķiršanās gadījumā; 
- pārbaudes darbā tā veidotāji ietver dažāda veida uzdevumus (objektīvi vērtējamus – ar vienu 
pareizu atbildi, un subjektīvi vērtējamus – iespējamas dažādas skolēnu atbildes, kuru 
vērtējums atkarīgs no izstrādātajiem kritērijiem); 
- vērtēšanas kritērijus pārbaudes darba veidotāji izstrādā atbilstoši darba mācību un vērtēšanas 
mērķiem; 
- pārbaudes darbi ir svarīgākais vērtēšanas veids, kurš nosaka katra semestra un mācību gada 
skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu. 
5.2. Mājas darbu un darba (pierakstu) burtnīcu vērtēšana: 
- mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami klases žurnālā atsevišķā lappusē matemātikā 
un valodu mācību priekšmetos. Pārējos mācību priekšmetos mājas darbu vērtēšana un 
fiksēšana klases žurnālā notiek saskaņā ar skolotāja ieskatiem un vērtēšanas mērķi; 
- mājas darbi tiek vērtēti ieskaitīts/neieskaitīts; 
- mājas darbu vērtējumu skaits mēnesī atbilst stundu skaitam nedēļā; 
- darba (pierakstu) burtnīcas vērtēšana notiek saskaņā ar skolotāja ieskatiem visos mācību 
priekšmetos. Vērtējumi tiek fiksēti žurnālā priekšmeta mājas darbu lappusē vai kārtējo 
ierakstu lappusē atkarībā no vērtēšanas mērķa. 
6. Vērtējuma paziņošana skolēniem un fiksēšana e- klases žurnālā : 
6.1. Ja skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā, tiek ierakstīts saņemto ballu 
skaits. Ja saņemtais vērtējums ir „ieskaitīts”, tiek ierakstīts saīsinātais apzīmējums „i”. Ja 
saņemtais vērtējums ir „neieskaitīts”, tiek ierakstīts saīsinātais apzīmējums „ni”. Ja skolēna 
vērtējums attiecīgajā darbā nav bijis iespējams, tiek ierakstīts „nav vērtējuma” vai saīsināti 
„nv”. 
6.2. Mutvārdu pārbaudē skolēna vērtējums pēc iespējām tiek fiksēts tajā paša mācību stundā 
un darīts zināms un pamatots skolēnam. 
6.3. Kārtējā pārbaudes darba vērtējums skolēnam pēc iespējām tiek darīts zināms nākošajā 
mācību stundā, vērtējums tiek ierakstīts e-klases žurnālā pārbaudes darba veikšanas datumā. 
Ieskaites vērtējums tiek veikts 5 darba dienu laikā. Ja attiecīgajā priekšmetā skolēns ir 
izstrādājis projektu darbu vai ar labiem panākumiem piedalījies konkursos, olimpiādēs, 
skolēns var saņemt papildus vērtējumu par savu darbu. 
6.4. Katra mēneša beigās klases audzinātājs visiem skolēniem izsniedz sekmju izrakstu 
mācību priekšmetos . 
7. Vērtējuma uzlabošana: 
7.1. Skolēniem ir iespējas, vienojoties ar skolotāju, uzlabot saņemto pārbaudes darba 
vērtējumu 2 nedēļu laikā. 
7.2. Ja skolēnam attaisnojošu iemeslu dēļ nav bijis iespējams saņemt vērtējumu ieskaitē, 
viņam ir tiesības veikt šo darbu līdz nākošajai ieskaitei. 
7.3   Ja skolēns neattaisnotu iemeslu dēļ neraksta ieskaiti, tad skolēns saņem vērtējumu “nv”. 
8. Skolēnu sasniegumu vērtēšana semestra un gada noslēgumā. 
8.1. Semestra vērtējumu veido vismaz no trīs vērtējumiem ballēs, no kuriem vienam ir jābūt 
ieskaites vērtējumam. 



8.2. Semestra mācību sasniegumu vērtējums ballēs ir uz veselu skaitli noapaļots vidējais 
aritmētiskais, kuru aprēķina no iegūtajiem vērtējumiem ballēs ieskaitēs, kā arī citos pārbaudes 
darbos, kuru vērtējums ir ballēs. Skolotājam ir tiesības vērtējumu noapaļot uz augšu vai leju, 
ja vidējais aritmētiskais ir decimāldaļskaitlis, kā arī vērtējumu paaugstināt vai pazemināt par 
vienu balli, ņemot vērā vērtējumu „i” un „ni” īpatsvaru un skolēna zināšanu apguves 
dinamiku. 
8.3. Ja skolēns ir uzlabojis savu vērtējumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, vērā tiek ņemts 
uzlabotais vērtējums. 
8.4. Ja skolēns nav veicis ieskaiti vai lielo pārbaudes darbu (ieraksts „nv”) un nav izmantojis 
iespēju uzlabot sava pārbaudes darba vērtējumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, tad, rēķinot 
vidējo aritmētisko, tas ir uzskatāms par „0”. 
8.5. Ja pārbaudes darbs ir bijis pēdējās 8 darba dienās līdz semestra beigām un skolēns to nav 
rakstījis attaisnojoša iemesla dēļ, šis “nv” netiek uzskatīts par “0” un netiek ņemts vērā, 
aprēķinot semestra atzīmi. 
8.6. Semestra vērtējums par mājas darbiem pēc skolotāja ieskatiem tiek ņemts vērā, rēķinot 
vidējo aritmētisko, ievērojot „i” un „ni” īpatsvaru. Ja mājas darbu vērtējuma matemātikā un 
valodās semestrī nav (ieraksts „nv”), tas ir uzskatāms par „0” skolēna vidējā aritmētiskā 
vērtējuma aprēķinā. 
9. Sadarbība ar vecākiem: 
9.1. klases audzinātājs reizi mēnesī veic sekmju un kavējumu kopsavilkumu un  
informē (1.-9.klasē - ar dienasgrāmatas palīdzību) vecākus. 10.-12. klašu audzinātāji veic 
izrakstu no e-žurnāla katra mēneša pirmajā datumā, nodrošina, lai vecāki sekmju un 
kavējumu izrakstu paraksta un iesniedz atpakaļ klases audzinātājam; 
9.2.vecāku pienākums ir parakstīt skolēnu dienasgrāmatas un sekmju izrakstus, problēmu 
gadījumā sazināties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju;. 
9.3.pēc vecāku pieprasījuma skolotāji sniedz vecākiem individuālu pārskatu par bērnu mācību 
sasniegumiem pārrunu veidā; 
9.4. priekšmeta skolotājs katrā mācību stundā ieraksta kavējumus un pārbaudes  
darba vērtējumu (ja tāds ir bijis) klases žurnālā un e-žurnālā;  
9.5. klases audzinātājs reizi nedēļā pārbauda un paraksta dienasgrāmatas (pamatskolā), 
informē vecākus par skolēna sasniegumiem, kavējumiem, skolas vai klases pasākumiem, 
vecāku sapulcēm;  
10. Projektu un pētniecisko darbu vērtēšana:  
10.1. 10.-11. klašu skolēni divu mācību gadu laikā izstrādā Zinātniski pētniecisko darbu 
(ZPD), pēc kura aizstāvēšanas saņem vērtējumu 10 ballu skalā. Šis vērtējums tiek ierakstīts 
arī skolēna liecībā: 10. klasē - i/ni, 11. klasē - vērtējums 10 ballu skalā;  
10.2. 1.-8. klašu skolēni projektu nedēļas laikā izstrādā projekta darbu, pēc kura pabeigšanas 
saņem vērtējumu ballēs. 
11. Papildus noteikumi:  
11.1. kritērijus par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, sacensībās, konkursos u.tml. un 
pierakstu burtnīcas vērtēšanas kritērijus izstrādā skolotāju metodiskās komisijas, tās tiek 
saskaņotas ar direktora vietnieku;  
11.2. pārbaudes darbu veidošanas un fiksēšanas noteikumus nosaka citi skolas  
iekšējie normatīvie dokumenti;  
11.3. ar vērtēšanas kritērijiem savā priekšmetā katrs skolotājs iepazīstina skolēnus  
mācību gada sākumā vai pirms katra pārbaudes darba;  
 

11.4. par uzvedību stundā skolotājs nedrīkst likt vērtējumu mācību priekšmetā.  
 
Šis nolikums stājas spēkā ar 2012.gada janvāri 

 
………….2012.g.  
Skolas direktore                                                                      /Svetlana Seņkina/ 



 


