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Iekšējie noteikumi
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība attālināto mācību procesā

1.Skolēna ikdienas mācību sasniegumu uzskaite
1.1. Ikdienas mācību darba fiksēšanai izmanto “ieskaitīts / neieskaitīts”. Skolēns saņem vērtējumu
“ieskaitīts” par veikto darbu, ja tajā lielākā daļa no uzdevumiem ir izpildīti pareizi, “neieskaitīts”
vērtējums ir tad, ja skolēns darbu pārsvarā veicis kļūdaini vai darbs nav iesniegts vispār.
1.2. Skolotājs drīkst veikt ikdienas mācību sasniegumu uzskaiti, izmantojot punktu sistēmu. Iegūtos
punktus ikdienas darbā ņem vērā, izliekot vērtējumu noslēguma pārbaudes darbā. (tēmas daļas,
tēmas noslēguma, gada noslēguma p.d.)
1.3 4.,7.klasē ikdienas mācību darba fiksēšanai izmanto %; ja skolēns ir piedalījies mācību procesā,
bet darbu nav izpildījis/nav iesniedzis noteiktajā laikā- liek 0%
1.4 Ikdienas darbu, kas novērtēts ar „ni”, vai 0%, iespējams labot konkrētās nedēļas ietvaros,
sazinoties ar skolotāju un minot attaisnojošu iemeslu, kāpēc darbs netika rakstīts.
2.Obligāti iegūstamo vērtējumu skaits mācību priekšmetos.
2.1.Minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā semestra vērtējuma iegūšanai mācību priekšmetā:
Stundu skaits nedēļā
Ballēs vērtējamo pārbaudes darbu skaits

1
2

Vērtējumu skaits semestrī (ballēs un “i; 3-4
ni”)

2
2

3
3

4
4

5-6
5

5-6

6-7

7-8

8-9

2.2. Minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā semestra vērtējuma iegūšanai mācību priekšmetā
speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811):
Stundu skaits nedēļā
1
Ballēs vērtējamo pārbaudes darbu skaits 2
Vērtējumu skaits semestrī (ballēs un “i; 3-4
ni”)

2
2
3-4

3
2
3-4

4
3
4-5

5-6
3
4-5

2.3. Pēc pārbaudes darba norises, līdz nākamajai mācību stundai, pedagogs e - klases žurnālā izliek
iegūto vērtējumu. Ja pārbaudes darbs ir apjomīgs un mācību stunda ir nākamajā dienā, pieļaujams
vērtējuma izlikšanas termiņa pagarinājums līdz 3 dienām.
2.4. Vienā dienā vienai klasei netiek plānoti vairāk kā divi tēmas noslēguma pārbaudes darbi.
2.5. Lai novērstu skolēnu pārslodzi, noslēguma darbus, kas tiks vērtēti 10 ballu skalā, skolotājs
ieraksta e-klases sadaļā “Pārbaudes darbu plānotājs”.
2.6. Ja skolēns ir piedalījies mācību procesā, bet SVD nav iesniedzis noteiktajā laikā/ nav pildījis,
skolotājs liek vērtējumu „nv”.
3. Mācību sasniegumu uzlabošana.
3.1. Skolēns drīkst uzlabot mācību sasniegumus vienu reizi vienas nedēļas laikā pēc pārbaudes darba
uzrakstīšanas. Skolēns raksta vēstuli skolotājam, izsaka vēlmi vērtējumu uzlabot. Skolotājs nosūtīta
skolēnam uzdevumus un norāda, kādā termiņā tie izpildāmi.
3.2. Ja skolēns objektīvu iemeslu dēļ nav varējis piedalīties mācību procesā un pārbaudes darbu
rakstīt noteiktajā dienā, viņam ir pienākums 1 nedēļas laikā pēc tam, kad atkal ir atsācis mācības,
uzrakstīt darbu, iepriekš sazinoties ar skolotāju. Ja darbs noteiktajā laikā netiek rakstīts, bet skolēns
mācību procesā ir piedalījies, tad pedagogs žurnālā liek vērtējumu “1”.
4.Semestra vērtējuma izlikšana.
4.1.Izliekot semestra vērtējumu mācību priekšmetā, pedagogs ņem vērā semestrī saņemtos
vērtējumus. Ja skolēns pārbaudes darbu ir atkārtoti rakstījis, lai uzlabotu sasniegumus, ņem vērā
augstāko vērtējumu.
4.2. Semestra vērtējumu uzliek, pamatojoties uz vidējo vērtējumu Ja vidējā atzīmē aiz komata ir 5
un vairāk, noapaļošanu var veikt ar uzviju vai iztrūkumu, ņemot vērā izglītojamā attieksmi pret
mācību procesu, darbu izpildi, attīstības dinamiku.
4.3.Ja vairākos pārbaudes darbos izglītojamajam nav vērtējuma (ir ieraksts “nv”), pedagogs izveido
vienu pārbaudes darbu, kurā ir iekļauti uzdevumi/jautājumi no tēmām, kurās nav saņemts vērtējums.
4.4. Ja skolēns pārbaudes darbu, kurā ir iekļauti uzdevumi/jautājumi no tēmām, kurās nav saņemts
vērtējums nepilda, viņš semestrī vērtējumu nesaņem.Vērtējuma ailē tiek ierakstīts “nv”.

5.Gada vērtējuma izlikšana 1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem.
5.1. Gada vērtējumu izliek, pamatojoties uz 1.un 2.semestra vidējo vērtējumu.
5.2. Ja kādā mācību priekšmetā gadā nav saņemts vērtējums (ir ieraksts “nv”), vai vērtējums ir
zemāks par 4 ballēm, 1.-8.klašu skolēniem tiek nozīmēti papildus mācību pasākumi, 10-11.klašu
skolēni tiek atskaitīti no skolas.
6.Vērtējumu izlikšana 9.un 12.klašu skolēniem.
6.1 Vērtējumu gadā 9.un 12.klases skolniekiem izliek līdz 15.maijam.
7. Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē
7.1.Skolēnu pārceļ nākamajā klasē, ja skolēns visos mācību priekšmetos (izņemot mācību
priekšmetus, no kuriem ir atbrīvots) ir saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm,
vai attiecīgi aprakstošo vērtējumu 1.–3. klasēs normatīvajā regulējamā noteiktajos mācību
priekšmetos, vai ir saņēmis ne vairāk kā vienu pēcpārbaudījuma vērtējumu, kas ir zemāks par
četrām ballēm 1.-8.klasēs.
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