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Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. Punktu,
ar Izglītības likuma 32.un 35. pantu,
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2.

3.

4.

I. Vispārīgie jautājumi
Balvu pamatskolas (turpmāk – iestāde) izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka vienotu pieeju izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanā 1.-9.klasēs.
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nepieciešamās izmaiņas var
izstrādāt iestādes direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, pedagoģiskā
padome. Kārtību un izmaiņas apstiprina iestādes direktors.
Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē, ievērojot normatīvajos aktos noteikto
regulējumu:
3.1. 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.468 ”Noteikumi par
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 4.nodaļu “Izglītojamo
iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība” un 5.nodaļu
“Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni”.
3.2. 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.591 “Noteikumi par
kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi” 4.nodaļu “Izglītojamā pārcelšana nākamajā klasē”.
Kārtība ir saistoša visiem iestādes pedagogiem un izglītojamajiem, kas ir atbildīgi
par kārtībā minēto prasību ievērošanu.

II. Vērtēšanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi
5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls
izglītojamā sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskai un
individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par
mācīšanās panākumiem.
6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir šādi:

6.1. konstatēt katra izglītojamā mācību sasniegumus, ievērojot viņa individualitāti;
6.2. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus;
6.3. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu
uzlabošanai;
6.4. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot
izglītojamajiem veikt pašnovērtējumu;
6.5. veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību.
7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir noteikti valsts
pamatizglītības standartā:
7.1. prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir
noteikts obligātais mācību priekšmetu saturs un pamatprasības izglītojamā
sasniegumiem; sa
7.2. sniegumu summēšanas princips:
o iegūtā pamatizglītība tiek vērtēta, summējot pozitīvos sasniegumus
iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās darbības līmenī;
o iegūtā vispārējā izglītība tiek vērtēta, summējot sasniegumus obligātā
mācību satura apguvē;
7.3. 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
situācijās. Pārbaudes darba organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu
vērtējumu;
7.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips – mācību
sasniegumu vērtēšanā izmanto rakstiska, praktiska, mutiskas un kombinētas
pārbaudes, individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus
pārbaudes darbus;
7.5. vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai
pārliecinātos par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņā, mācību
sasniegumu attīstības dinamiku (pamatskolā) un pilnveidotu turpmāko
izglītības procesu;
7.6. vērtējuma obligātuma princips – izglītojamajam nepieciešams iegūt
vērtējumu visos izglītības programmās mācību priekšmetos un valsts
pārbaudes darbos, izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus,
no kuriem izglītojamais ir atbrīvots.
III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība
8. Iestādes administrācijai ir šādi pienākumi:
8.1. atbilstoši valsts pamatizglītības standartiem, mācību priekšmetu standartiem
un pamatizglītības programmām, nodrošināt vienotu izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanu;
8.2. katra semestra sākumā sagatavot vienotu pārbaudes darbu grafiku, kuru
apstiprina iestādes direktors. Pārbaudes darbu grafikā tiek iekļauti tēmu
nobeiguma pārbaudes darbi.
8.3. regulāri analizēt izglītojamo mācību sasniegumus;
8.4. nodrošināt pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu
analīzē;
8.5. pārbaudīt, kā pedagogi veic ierakstus par izglītojamo mācību sasniegumiem
skolvadības sistēmas E-klases elektroniskajā žurnālā ne retāk kā 1 reizi
semestrī.
9. Iestādes pedagogiem ir šādi pienākumi:

2

9.1. veikt objektīvu un savlaicīgu katra izglītojamā mācību sasniegumu
vērtēšanu;
9.2.noteikt pārbaudes darbu formas, metodiskos paņēmienus, apjomu, skaitu,
izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta
saturu un izglītības iestādē īstenoto izglītības programmu;
9.3.ievērot iestādes rekomendācijas un “Vienotas prasības skolēnu rakstu darbu
kultūrai Balvu pamatskolā” par pārbaudes darbu sagatavošanu un
noformēšanu;
9.4. ievērot valstī un iestādē noteikto vērtēšanas kārtību, iegūtos mācību
sasniegumu rezultātus izmantot tālākās darbības pilnveidošanā;
9.5. katra semestra sākumā iesniegt administrācijai paredzēto pārbaudes darbu
grafiku un ievērot iestādes pārbaudes darbu grafiku;
9.6. katra semestra sākumā iepazīstināt izglītojamos ar paredzēto pārbaudes darbu
skaitu, saturu un norises laiku;
9.7. savlaicīgi saskaņot ar direktora vietnieku mācību darbā izmaiņas pārbaudes
darbu grafikā un informēt par to izglītojamos;
9.8. pirms pārbaudes darba veikšanas iepazīstināt izglītojamos ar pārbaudes
darba vērtēšanas kritērijiem;
9.9. izlikt vērtējumus elektroniskajā žurnālā, ievērojot „E-klases (elektroniskā
žurnāla) lietošanas kārtību”:
9.9.1. darbiem, kurus vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts” – līdz nākamajai
mācību stundai;
9.9.2. pārbaudes darbus, kurus vērtē ar 10 ballēm – trīs darba dienu laikā;
9.9.3. liela apjoma pārbaudes darbus (referāti, projekti u.c.), kurus vērtē ar
10 ballēm – septiņu darba dienu laikā.
9.10 iepazīstināt izglītojamos ar rakstiskā formā veiktu izvērtētu pārbaudes darbu
un ar pārbaudes darbu rezultātiem, veikt to analīzi;
9.11 atdot pārbaudes darbus pēc to analīzes izglītojamajiem, bet tikai pēc tam,
kad šo darbu ir uzrakstījuši visi klases izglītojamie.
IV. Vecāku informēšanas kārtība par izglītojamo mācību sasniegumiem.
10. Izglītojamie ar “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” tiek
iepazīstināti mācību gada sākumā, iepazīšanos apliecina ar savu parakstu instruktāžā.
Izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, izmantojot e-klasi. Ja
tiek veikti grozījumi “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā” mācību
gada laikā, tad izglītojamie un viņu vecāki tiek rakstveidā informēti atsevišķi.
11. Pedagogi informē vecākus par izglītojamo sasniegumiem, izmantojot skolvadības
sistēmu E-klase (www.e-klase.lv).
12. 1.klases audzinātājs ne retāk kā 2 reizes gadā ziņo vecākiem rakstiskā veidā
(skolēna liecība) par izglītojamo sasniegumiem. 2.-9. klases audzinātāji līdz katra
mēneša 5.datumam ziņo vecākiem rakstiskā veidā (sekmju izraksts no e-klases
sistēmas) par izglītojamo sasniegumiem. Izglītojamā pienākums ir iepazīstināt
vecākus ar sekmju izrakstu, bet vecākiem šo faktu apliecināt ar parakstu sekmju
izrakstā.
13. Nepieciešamības gadījumā skolēna vecāki par viņa bērna mācību sasniegumiem
tiek informēti individuālā sarunā, vienojoties ar pedagogu par apmeklējuma laiku.
14. Izglītojamā vecākiem ir tiesības saņemt un iepazīties ar rakstiskā formā veiktu
izvērtētu pārbaudes darbu un vērtējuma pamatojumu, bet tikai pēc tam, kad šo
darbu ir uzrakstījuši visi klases izglītojamie.
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15. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam atļauts izmantot sarunā tikai tos klases žurnālā
izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu.
16. Direktora vietniece mācību jomā divas reizes mācību gadā apkopo un analizē
izglītojamo mācību sasniegumu kopsavilkumu skolas padomes sanāksmēs.
V. Vērtēšana mācību procesā un vērtējumu atspoguļošana
17. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: pedagogs, Valsts izglītības satura centrs.
18. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā izmanto šādus līdzekļus:
18.1. vērtēšanas formas: mutiskā, rakstiskā, praktiskā un kombinētā;
18.2. vērtēšanas metodiskie paņēmieni: ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana un
nobeiguma vērtēšana.
19. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
19.1. 1. klasē - 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;
19.2. 2. un 3. klasē latviešu valodā, matemātikā un 3.klasē angļu valodā - 10 ballu
skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē
aprakstoši;
19.3. 4.–9. klasē - 10 ballu skalā vai ar "ieskaitīts" (turpmāk - „i”) vai
"neieskaitīts" (turpmāk - „ni”);
19.4. ja pedagogam nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus, tad
pedagogs lieto apzīmējumu „n/v” (nav vērtējuma, turpmāk - „n/v”).
20. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji:
20.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte;
20.2. iegūtās prasmes un iemaņas;
20.3. attieksme pret izglītošanos;
20.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika.
21.Valsts pārbaudes darbos izglītojamā mācību sasniegumu vērtējuma kritēriji ir
skolēna iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, prasmes un iemaņas.
22. Izglītojamie var izstrādāt pētniecisko darbu kādā no mācību priekšmetiem. Darbs
tiek vērtēts 10 ballu skalā. Darbu izstrādi koordinē un darbus vērtē mācību priekšmetu
skolotāji. Iegūtais vērtējums tiek ierakstīts elektroniskajā žurnālā, norādot darbu
piezīmēs. Izglītojamo individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos var tikt vērtēti ar ballēm, veicot norādi klases žurnālā. Par godalgotas
vietas un atzinības iegūšanu olimpiādē vai konkursā valsts, reģiona vai starpnovadu
līmenī izglītojamais saņem 10 balles.
VI. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana
23. Izmantojot kriteriālo vērtēšanu, pedagogs ievēro šādu vērtēšanas skalā noteikto
proporciju starp darba izpildes kopprocentu un vērtējumu ballēs:
23.1. 10 balles (izcili) – darbs tiek veikts 95-100%;
23.2. 9 balles (teicami) – 86-94%;
23.3. 8 balles (ļoti labi) – 78-85%;
23.4. 7 balles (labi) – 68-77%;
23.5. 6 balles (gandrīz labi) – 60-67%;
23.6. 5 balles (viduvēji)– 47-59%;
23.7. 4 balles (gandrīz viduvēji) – 35-46%;
23.8. 3 balles (vāji) – 23-34%;
23.9. 2 balles (ļoti vāji) – 12-22%;

4

23.10. 1 balle (ļoti, ļoti vāji) – 0-11%.
24. Veidojot pārbaudes darbus, pedagogs uzdevumus strukturē 3 līmeņos, lai
pārbaudītu gan pamata prasmes un elementāras zināšanas (līdz 5 ballēm), gan
standartā noteiktās zināšanas un prasmes (līdz 8 ballēm), gan radoša rakstura
uzdevumus, kas ietver standarta prasības netradicionālās kombinācijās (līdz 10
ballēm). Katram darba uzdevumam paredzēts noteikts iegūstamo punktu skaits
atkarībā no uzdevuma apjoma un sarežģītības pakāpes.
25. Vērtējumu “ieskaitīts/ neieskaitīts” lieto kārtējās vērtēšanas laikā (ikdienas darbā
un mājas darbos), kur tiek kontrolēts izglītojamo zināšanu iegaumēšanas un
lietošanas līmenis.
26. Vērtējums “ieskaitīts” norāda, ka izglītojamais apguvis mācību vielu ne mazāk kā
70 % apjomā. Vērtējums “neieskaitīts” norāda, ka izglītojamais apguvis mācību
vielu mazāk kā 70% apjomā.
27. Ierakstu „n/v” (nav vērtējuma) izglītojamais iegūst:
27.1. ja atsakās mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu,
27.2. piedalās mācību priekšmetu stundā, bet nenodod darbu,
27.3. nodod darbu, kurš nav veikts vai neatbilst nevienam vērtējuma līmenim
(nav nopelnīts neviens punkts),
27.4. ja rakstu darbs nav salasāms,
27.5. ja izglītojamais pārbaudes darba laikā lieto neminētus palīglīdzekļus,
traucē darbu citiem izglītojamajiem vai nestrādā patstāvīgi, pedagogs var
pieprasīt izglītojamā rakstisku paskaidrojumu, kā arī ziņot par to vecākiem eklases žurnālā.
27.6. uz sporta stundām nav paņemts līdzi tērps un tāpēc nepilda uzdevumus.
28. Vienā dienā izglītojamais pilda ne vairāk kā:
28.1. 1.- 4. klasē – 1 nobeiguma pārbaudes darbu rakstiskā formā;
28.2. 5.- 9. klasē - 2 nobeiguma pārbaudes darbus rakstiskā formā.
28.3. Dienā, kad izglītojamajiem tiek organizēts valsts pārbaudes darbs
(diagnosticējošais darbs), neplāno citus pārbaudes darbus.
29. Mācību darbu ieteicams plānot tā, lai reizi mēnesī (ja mācību plāns paredz tikai
vienu stundu nedēļā, tad vismaz reizi divos mēnešos) izglītojamajam par
pārbaudes darbu būtu iespējas saņemt vērtējumu 10 ballu skalā.
30. Paredzamais pārbaudes darbu grafiks izglītojamajiem ir pieejams klases telpā un
e-klases Skolas jaunumos.
31. Izglītojamais savlaicīgi pilda visus tēmu nobeiguma pārbaudes darbus, kurus
plāno pedagogs. Izņēmumu gadījumos pedagogs var atbrīvot izglītojamo no
darba pildīšanas, ja izglītojamais slimības dēļ ilgstoši neapmeklēja skolu un ir
atgriezies skolā 2 nedēļas pirms semestra beigām vai citos pedagoga noteiktajos
gadījumos, bet ne vairāk kā no viena nobeiguma pārbaudes darba semestrī.
Atbrīvošanas gadījumā elektroniskajā žurnālā pedagogs ieraksta “a” (atbrīvots).
32. Ja izglītojamais slimības dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nav piedalījies
pārbaudes darbā, viņam divu nedēļu laikā pēc atgriešanās izglītības iestādē tas
jāizpilda, par darba izpildes laiku vienojoties ar pedagogu. Ja izglītojamais
ilgstoši neizrāda iniciatīvu nokavēta pārbaudījuma kārtošanā, mācību priekšmeta
skolotājam ir tiesības pārbaudīt un novērtēt skolēna zināšanas par atbilstošo
tematiku mutiski vai rakstiski kārtējās mācību stundas laikā.
33. Ja izglītojamais nav piedalījies pārbaudes darbā (izglītojamā prombūtne slimības
dēļ, piedalīšanās olimpiādēs, konkursos u.c.), elektroniskajā žurnālā tiek fiksēts
kavējums „n”) Pēc pārbaudes darba uzrakstīšanas elektroniskajā žurnālā „n” vietā
ieraksta iegūto vērtējumu.
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34. Ja izglītojamais ilgstoši nav piedalījies mācību procesā un ir kārtojams liels skaits
nobeiguma pārbaudes darbu, viņam ir tiesības sadarbībā ar klases audzinātāju
lūgt laika limita pagarinājumu, sagatavot individuālo pārbaudes darba grafiku,
saskaņojot to ar priekšmetu pedagogiem. Izņēmumu gadījumos pedagogs var
sastādīt tādam izglītojamajam kombinētu (apvienotu) nobeiguma pārbaudes
darbu. Elektroniskajā žurnālā piezīmēs pedagogs ieraksta atbilstošu pierakstu.
35. Ja izglītojamais nav piedalījies pārbaudes darbā vai raksta to atkārtoti, pedagogam
ir tiesības mainīt pārbaudes darba saturu, variantus un/vai vērtēšanas formas,
saglabājot vērtēšanu pēc 10 ballu skalas.
36. Izglītojamais var pārrakstīt temata nobeiguma pārbaudes darbu, vienu reizi
atkārtoti kārtojot pārbaudes darbu divu nedēļu laikā no vērtējuma uzzināšanas
brīža, par laiku vienojoties ar pedagogu. Elektroniskajā žurnālā tiek izlikts jauns
vērtējums blakus iepriekšējam vērtējumam ar norādi “labots pēc būtības”.
Izliekot semestra vērtējumu, tiek ņemts vērā tikai uzlabotais vērtējums.
37. Vērtējuma uzlabošanu pedagogs var nepieļaut:
37.1.ja pārbaudījuma laikā izglītojamais ir stundā un bez iemesla atsakās to veikt;
37.2.ja darbs ir veikts, bet tajā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteicieni vai zīmējumi;
37.3.ja darbs ir veikts, bet darba izpildes laikā izglītojamais ar savu rīcību ir
traucējis pārējiem izglītojamajiem, nav ievērojis iekšējas kārtības
noteikumus;
37.4. ja izglītojamais vienreiz ir centies uzlabot pārbaudes darba vērtējumu.
38. Mācību priekšmeta ikdienas mājasdarbu, semestru, mācību gada noslēguma
pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošo darbu) vērtējumi netiek
uzlaboti. Valsts pārbaudes darbu (eksāmenu) rezultātu uzlabošana nav paredzēta
attiecīgajā mācību gadā .
39. Pedagogs nevērtē izglītojamā izpildīto rakstu darbu, tā daļu vai atsevišķus
uzdevumus, ja tie ir izpildīti nesalasāmā rokrakstā vai nav izpildīti patstāvīgi.
40. Pārbaudes darba vērtējumu 10 ballu skalā sportā nosaka vairākās sporta aktivitātēs
iegūto punktu summa pēc pedagoga izstrādātiem kritērijiem. Papildus vērtējumu
izglītojamais var saņemt, ja ir guvis panākumus sporta sacensībās. Sportā “a”
(atbrīvots) ieraksta, ja skolēns atbrīvots veselības problēmu dēļ.
41. Ja izglītojamais ir atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad klases žurnālā,
liecībā un kopsavilkuma žurnālā ieraksta “a” (atbrīvots).
42. Valsts pārbaudes darbu laiku, kārtību, prasības un vērtēšanu nosaka Ministru
kabineta normatīvie dokumenti. Pēc darba novērtēšanas priekšmetu pedagogi
organizē darbu izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidei.
43. Izglītojamā semestra vērtējumu mācību priekšmetā pedagogs izliek, ņemot vērā
visus semestrī iegūtos tēmu noslēguma pārbaudes darbu vērtējumus. Ja izšķiras
jautājums par zemāku vai augstāku semestra vai gada atzīmi, tad ņem vērā
vērtējumu “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Vērtējums „n/v” (nav vērtējuma)
nedrīkst ietekmēt izglītojamā vērtējumu mācību priekšmetā.
44. Ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus semestrī vai gadā kādā
priekšmetā, tad pedagogs izliek „n/v”.
45. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā pedagogs izliek, ņemot vērā pirmā un otrā
semestra vērtējumu.
VII. Mājas darbu sistēma, vērtēšana
46. Mājas darbs ir izglītojamā patstāvīgi veikts darbs mācību vielas padziļināšanā
un nostiprināšanā.
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47. Mājas darbs palīdz pedagogam un izglītojamajam noteikt, kā izglītojamais ir
apguvis mācāmo vielu, atklāt problēmas un nepilnības un noteikt uzdevumus
turpmākajai darbībai.
48. Mājas darbu skaitu, darba saturu, apjomu un pārbaudes formu plāno un nosaka
mācību priekšmeta pedagogs.
49. Ievērojot Izglītības likumā noteikto patstāvīgi veicamo mājasdarbu kopējais
apjoms vienā nedēļā nepārrsniedz:
49.1. 1. – 3.klasē- 2 līdz 3 stundas;
49.2. 4. - 5.klasē- 3 līdz 4 stundas;
49.3. 6. – 7.klasē- 4 līdz 5 stundas;
49.4. 8. – 9.klasē- 5 līdz 6 stundas.
50. Pedagogi neuzdod mājas darbus pirms brīvdienām un svētku dienām.
51. Ieteicams vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas stundu darbu plānot
tā, lai izglītojamie maksimāli darbietilpīgus uzdevumus veiktu mācību stundu laikā.
52. Rakstiski mājas darbi tiek vērtēti ar vērtējumu "i" vai "ni", vai apliecinot
mājas darba esamību, pedagogs tikai paraksta ar parakstu „sk.” (skatīts). Ja
izglītojamais neattaisnojošu iemeslu dēļ mājas darbu nav veicis pedagoga noteiktajā
termiņā, tad pedagogs ieraksta „n/v”.
53. Ja izglītojamais nepilda mājas darbus, pedagogs ar ierakstu e-klases
dienasgrāmatā informē vecākus. Ja izglītojamais regulāri nepilda mājas darbus,
priekšmeta skolotājs veic pārrunas ar izglītojamo, lai noskaidrotu cēloņus, un
nepieciešamības gadījumā pārrunās iesaista vecākus.
54. Pedagogs pēc izvēles drīkst katra semestra beigās izvērtēt arī izglītojamo
pierakstu burtnīcas / klades, izliekot vērtējumu „i” vai „ni”. Latvijas vēsturē un
pasaules vēsturē pierakstu klades tiek vērtētas ar ballēm. Elektroniskā žurnāla
piezīmēs ieraksta „Pierakstu kvalitāte”.
VIII. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana
55. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējuma atspoguļošana elektroniskajā žurnālā
semestra laikā ir šāda:
55.1. 1. klasē semestra laikā mācību priekšmetu pedagogi novērtē izglītojamā
sasniegumus un ieraksta tos klases žurnālā, lietojot apzīmējumus:
55.1.1“X” (apguvis) – 61 – 100%;
55.1.2. “/” (daļēji apguvis) – 31 – 60%;
55.1.3.“-” (vēl jāmācās) – 0 – 30 %.
55.2. 2.-3. klasē semestra laikā mācību priekšmetu pedagogi novērtē izglītojamā
sasniegumus un ieraksta tos klases žurnālā, lietojot apzīmējumus: “X” - apguvis,
“/” – daļēji apguvis, “-” – vēl jāmācās, izņemot 2.-3.klasē matemātiku, latviešu
valodu un 3.klasē angļu valodu, kuros mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā vai
apzīmējumus „i”/”ni”;
55.3.4.-9. klasē semestra laikā mācību priekšmetu pedagogi novērtē izglītojamā
sasniegumus un ieraksta tos klases žurnālā, lietojot 10 ballu skalu un apzīmējumus
„i”/”ni”;
56. Semestra beigās un gada beigās izglītojamais saņem elektroniskajā žurnālā klases
audzinātāja sagatavotu liecību.
57. Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana liecībā ir šāda:
57.1. 1.-3. klasēs 1.semestrī liecībā pretī katrā mācību priekšmetā (izņemot
vērtējumus 10 ballu skalā) pedagogs ieraksta vērtējumu tikai par tām prasmēm,
kas apgūtas un kas var būt novērtētas ar „jā”. 2. semestra beigās liecībā
norādītajiem sasniegumiem ieraksta izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu,
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lietojot apzīmējumus “jā” – ja izglītojamā sasniegumi ir labi, “daļēji” – ja
sasniegumi ir viduvēji, “vēl jāmācās” – ja izglītojamo sasniegumi ir vāji;
57.2. 2. un 3.klasē latviešu valodā, matemātikā un 3.klasē angļu valodā katru
semestri un mācību gada beigās ieraksta vērtējumu 10 ballu skalā;
57.3. 4. -9. klasē katru semestri un mācību gada beigās ieraksta vērtējumu 10
ballu skalā. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka, ņemot vērā pirmā un otrā
semestra vērtējumu.
58. Mācību gada beigās klases audzinātājs ieraksta liecībā direktora rīkojuma par
pārcelšanu nākamajā klasē numuru un datumu, ierakstu pēc liecību izdrukāšanas ar
savu parakstu apstiprina skolas direktors.
59. Mācību gada beigās klašu audzinātāji aizpilda sasniegumu kopsavilkuma žurnālus
e-klases žurnālā.
60. Mācību gada beigās klašu audzinātāji ieraksta izglītojamo personu lietā gada
vērtējumu izglītības programmā apgūtajos mācību priekšmetos un lēmumu par
pārcelšanu vai atstāšanu tajā pašā klasē.
61. Ja kādā no izglītības programmā paredzētajiem mācību priekšmetiem
izglītojamais nav ieguvis vērtējumu, tad visos dokumentos ierakstāms apzīmējums
„n/v”.
62. Par papildus pasākumiem un pēcpārbaudījumiem izglītojamie un vecāki tiek
informēti ar ierakstu liecībā un papildus mācību pasākumu grafiku. Pēc iestādes
noteiktā pēcpārbaudījuma kārtošanas klases audzinātājs liecībā un personas lietā
ieraksta direktora rīkojuma datumu un numuru par pārcelšanu vai atstāšanu tajā pašā
klasē. Klases audzinātājs izdrukā liecību un direktors ar savu parakstu apstiprina
ierakstu.
63. Izglītojamo apbalvošana par mācību sasniegumiem notiek atbilstoši iestādes
“Apbalvojumu piešķiršanas kārtībai Balvu pamatskolas izglītojamajiem”.
IX. Noslēguma jautājumi
64. Vērtēšanas kārtība stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
65. Vērtēšanas kārtība ir pieejama iestādes mājas lapā http://balvupsk.lv/lv/
66. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 30.decembrī apstiprināto „Mājas darbu
uzdošanas, vērtēšanas un labošanas kārtību Balvu pamatskolā” un 2016.gada
17.augustā apstiprināto „Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību”.
AKCEPTĒTS
Apspriedē pie skolas vadības, prot.Nr.1
24.08.2018
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