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I.
Vispārīgie noteikumi
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamā
sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā sabiedriskajai un individuālajai dzīvei
nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:
2.1. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību;
2.2. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses un veselību;
2.3. akcentēt iekļaušanas un izaugsmes principus;
2.4. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai;
2.5. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus;
2.6. sekmēt izglītojamā līdzatbildību par mācību rezultātiem, pēc iespējām mācot izglītojamajiem
veikt pašvērtējumu.
II.
Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība
Krustpils pamatskolā vērtēšanu veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām.
Kārtība ir saistoša skolas pedagogiem un izglītojamajiem.
Pedagogi:
5.1. ievēro vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu;
5.2. iepazīstina izglītojamos un viņu vecākus ar izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtību;
5.3. izstrādājot mācību vielas tematiskos plānus, tajos iekļauj izglītojamo vērtēšanas metodes un
pārbaudes darba paredzamo laiku, lai dotu iespēju katram izglītojamajam apliecināt
zināšanas, prasmes un mācīšanās dinamiku.
Skolas vadība:
6.1. fiksē e-klases pārbaudes darbu plānotāja grafiku, ievērojot katrai izglītības pakāpei
izmantojamo vērtēšanas metožu un izglītojamo individuālās attīstības īpatnību specifiku;
6.2. plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm (metodisko
palīdzību, kursus skolotājiem, pieredzes apmaiņu savā skolā un ārpus tās);

nodrošina un kontrolē pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanā un analīzē;
6.4. ne retāk kā reizi gadā pārbauda pedagogu ierakstus par mācību sasniegumiem klases žurnālos
e-klasē.
Objektīvu iemeslu dēļ pedagogiem ir tiesības veikt izmaiņas pārbaudes darbu grafikā, tās saskaņojot
ar direktora vietnieku izglītības jautājumos.
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un nepieciešamās izmaiņas var izstrādāt skolas
direktore, direktores vietnieki izglītības jomā, pedagoģiskā padome. Kārtību un izmaiņas apstiprina
ar skolas direktores rīkojumu.
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III.
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Mācību sasniegumu vērtēšana var tikt organizēta mutiskā, rakstiskā, praktiskā vai kombinētā formā.
Mācību sasniegumu vērtēšanas veidus, formas, metodiskos paņēmienus, obligāti veicamo uzdevumu
apjomu, pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus saskaņā ar standartu un
priekšmeta programmu, nosaka mācību priekšmeta/kursa pedagogs šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā un par to informē izglītojamos.
Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811) 1.- 4. klašu mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu un matemātiku 4. klasē,
vērtējums par izglītojamo mācību sasniegumiem ir īss, kodolīgs mutvārdu vai rakstveida vērtējums
par mācību darbību un mācību sasniegumu attīstības dinamiku, saskarsmes un sadarbības prasmēm
(1.pielikums), lietojot sekojošus apzīmējumus e-žurnālā: “S”, “T”, “A”, “P”.
Izglītojamo mācību sasniegumus izglītības programmas (kods 21015811) latviešu valodā un
matemātikā 4. klasē, 5.-9. klasēs visos mācību priekšmetos vērtē 10 ballu skalā (summatīvais
vērtējums). (2.pielikums)
Izglītojamais ir sekmīgs, ja uzrādītais vērtējums visos mācību priekšmetos ir vismaz 4 balles.
Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji atbilstoši vienotai vērtēšanas sistēmai ballēs ir
šādi:
14.1. Izglītojamo rakstu darbi un rakstveida mājas darbi, praktiskie darbi 5.- 9. klasēs tiek laboti
visi; pedagogs patstāvīgi izlemj, kuri darbi tiek vērtēti 10 ballu skalā.
14.2. Visiem pārbaudes darbiem jābūt noteiktiem skaidriem un nepārprotamiem vērtēšanas
kritērijiem - par katru uzdevumu maksimāli iegūstamo punktu skaitam, par katru atbildi
piešķiramo punktu skaitam, kā arī kopējam punktu skaitam atbilstošam vērtējumam.
14.3. Gadījumi un nosacījumi, kad pieļaujama izglītojamo atbrīvošana (izmantojamais
apzīmējums: atb) no atsevišķu pārbaudes darbu izpildes, kad pārbaudes darbi nav obligāti:
ilgstoša slimība, funkcionālie un citi traucējumi, kā arī būtiski apstākļi un izglītojamā
attīstības, veselības īpatnības.
Apzīmējumu nv- nav vērtējuma izmanto, ja 4.- 9. klašu mācību priekšmetos izglītojamais nav darbu
nodevis, lai gan piedalījies mācību stundā, ja darbs ir sasvītrots tā, ka nav saprotama tā vērtējamā
daļa.
Apzīmējumam nv netiek piešķirta vērtība, tas nedrīkst ietekmēt izglītojamā vērtējumu mācību
priekšmetā.
Liecībā apzīmējumu nv izmanto, ja izglītojamā mācību sasniegumus kavējumu dēļ nav iespējams
novērtēt.
Apzīmējumu atb (atbrīvots) klases žurnālā, liecībā izmanto, ja izglītojamais ar ārsta izziņu uz ilgāku
laiku par 14 dienām atbrīvots no sporta nodarbībām.
Izglītojamā mācību stundu kavējumi neietekmē vērtējumu mācību priekšmetā, ja izglītojamais ir
apmeklējis pedagoga konsultācijas, izpildījis uzdevumus vai pārbaudes darbu par kavējumu laikā
neapgūto vielu.
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Izglītojamajiem, kuri nav varējuši ierasties uz pārbaudes darbu noteiktajā laikā, kā arī
izglītojamajiem, kuri pārbaudes darbā ieguvuši vērtējumu, kuru vēlas uzlabot, to ir iespējams izdarīt,
iepriekš vienojoties ar attiecīgo mācību priekšmeta pedagogu.
Mācību sasniegumu vērtējumu mācību priekšmetā, atbilstoši programmai konkrētā klasē, detalizētāk
izstrādā mācību priekšmeta pedagogs.
Izglītojamam jāzina un jāizprot vērtēšanas kritēriji, savukārt pedagogam jāspēj tie izskaidrot un
pamatot.
Izglītojamo un vecāku informētības nodrošināšanai par mācību procesu vērtējuma izlikšanas
ierakstam e-klasē pievieno kritēriju skaidrojumu.
Novērtētu izglītojamo pārbaudes darbu uzglabāšanas termiņš ir viens mācību gads pēc labošanas
vērtējuma reģistrēšanas.
Kārtējo (formatīvo) vērtēšanu pedagogs veic, lai nodrošinātu skolēnam un pedagogam atgriezenisko
saiti par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotiem sasniedzamajiem rezultātiem.
Izglītojamo mācību sasniegumi kārtējās pārbaudēs 1.-9.kl. tiek fiksēti ar apguves līmeņiem (“S”,
“T”, “A”, “P”), kas ir būtiski turpmākajiem izglītošanās procesa soļiem.
Kārtējo vērtējumu skaits ir neierobežots.
Pirms rudens un pavasara brīvlaika izglītojamajiem tiek izlikts starpvērtējums klašu žurnālos un
starpvērtējuma liecībās. Starpvērtējumam ir informatīva nozīme un tas neietekmē izglītojamā
semestra vērtējumu.
Izglītojamo mācību sasniegumus pedagogi regulāri analizē (semestru un mācību gada noslēgumā),
pēta un analizē izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku, veic korekcijas darbu atbilstoši
mērķim.
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu semestrī veido visu semestrī obligāti paredzēto pārbaužu
darbu izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmes atbilstība valsts standarta noteiktajām prasībām,
iegūtie vērtējumi ballēs, ņemot vērā sasniegumu dinamiku un attieksmi pret darbu.
21015811 mācību programmā 1.-3.klasē izglītojamo zināšanas un prasmes vērtē aprakstošā
vērtēšanas sistēmā. 4.klasē izglītojamo mācību sasniegumus latviešu valodā un matemātikā vērtē 10
ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos- aprakstošā vērtēšanas sistēmā. 5.-9.klasē izglītojamo
zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu skalā, ievērojot noteiktus vērtēšanas kritērijus.
Izglītojamo mācību sasniegumu gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1.un 2.semestra vērtējumu, gada
nobeiguma darba vērtējums ir iekļauts 2.semestra vērtējumā.
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Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana klases žurnālā, mācību sasniegumu
kopsavilkuma žurnālā, liecībā

Mācību sasniegumu vērtējumus savā mācību priekšmetā pedagogs regulāri ieraksta e- žurnālos (5
darba dienu laikā).
Summatīvo vērtēšanu temata vai posma noslēgumā e-klasē veic žurnālos, izmantojot pārbaudes
darbu kolonnas.
Divas reizes mācību gada laikā (pirms rudens un pavasara brīvdienām) mācību priekšmetu skolotāji
izvērtē skolēnu sekmes e-žurnālā, ieliekot starpvērtējumus.
Izglītojamo mācību sasniegumu gada vērtējumu izliek, ņemot vērā 1.un 2.semestra vērtējumu, gada
nobeiguma darba vērtējums ir iekļauts 2.semestra vērtējumā.
Izglītojamo mācību sasniegumus pedagogi regulāri analizē (semestru un mācību gada noslēgumā),
pēta un analizē izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku, veic korekcijas darbu atbilstoši
mērķim.
Pedagogs novērtētos izglītojamā pārbaudes darbus uzglabā līdz tekošā mācību gada baigām,
nodrošinot nepieejamību trešai personai.
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V.
Sadarbība ar vecākiem
Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi ir regulāri atspoguļojami e-žurnāla skolēnu dienasgrāmatās,
ikmēnešu sekmju izrakstos un starpvērtējumos pirms rudens un pavasara brīvlaika. Mācību gada,
semestra vērtējumi ir atspoguļojami liecībās.
Skolēnu vecāki ir informējami par mācību sasniegumiem ne retāk kā reizi mēnesī; atsevišķos
gadījumos pēc nepieciešamības skolēnu mācību sasniegumi tiek pārrunāti ar vecākiem mutiski.
Līdz katra mēneša 5. datumam klases audzinātājs no e- žurnāla sagatavo (izdrukā/ nosūta
elektroniski) skolēna iepriekšējā mēneša sekmju izrakstus, iepazīstina ar tiem skolēnu vecākus.
Klašu audzinātājiem nepieciešamības gadījumos jānodrošina iespēja klašu vecāku sapulcēs tikties ar
mācību priekšmetu skolotājiem, lai skolotāji izskaidrotu prasības, pārrunātu izglītojamo sasniegumus
un lai vecāki saņemtu ieteikumus darbam ar bērniem.
Ja izglītojamais vairāk kā 2 pārbaudes darbos pēc kārtas saņēmis nepietiekamu vērtējumu, mācību
priekšmeta skolotājs (ja nepieciešams, sadarbībā ar klases audzinātāju un atbalsta personālu) informē
izglītojamā vecākus telefoniski vai e-klasē par radušos situāciju un vienojas par izglītojamā mācību
sasniegumu uzlabošanas pasākumiem.
VI.
Atbalsts skolotājiem un audzēkņiem
Skolēni var apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanas nolūkā.
Skolēns var uzlabot savus mācību sasniegumus vienu reizi ne vēlāk par 2 nedēļām no iegūšanas
brīža.
Skolotājs var saņemt nepieciešamo palīdzību vērtēšanas jautājumos pie skolas vadības.
Pēc skolotāju pieprasījuma var tikt organizēti metodiskie semināri par vērtēšanas jautājumiem skolā.
VII. Noslēguma jautājumi
Kārtība apspriesta PP sēdē 30.08.2021.
Stājas spēkā ar 01.09.2021.
Atzīt par spēku zaudējušiem “Kārtību izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai speciālajās
izglītības programmās” no 12.10.2020.

1. pielikums
Skolēna mācību snieguma vērtējums apguves līmeņos
Skolēna sniegums atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam tiek vērtēts saskaņā ar šādiem
kritērijiem:
● demonstrēto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju mācību jomā, caurviju prasmju un
attieksmju apjoms un kvalitāte;
● atbalsta nepieciešamība;
● spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā.
Apguves
līmenis

Līmeņa apraksts

Sācis apgūt 1. Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību
(S)
jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka ir uzsākta plānotā sasniedzamā
rezultāta apguve;
0% - 24%
2. Skolēns demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu zināmā tipveida situācijā.
Skolēnam nepieciešams atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma
izpildei;
3. Skolēnam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko mācību
saturu.
Turpina
apgūt (T)
25% - 49%

Apguvis (A)
50% - 74%

1. Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību
jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts
sasniegts daļēji un tas nav noturīgs;
2. Skolēns demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, atsevišķā
gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus.
Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma izpildei;
3. Skolēnam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni,
pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes.
1. Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību
jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts
sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs;
2. Skolēns demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā
situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi;
3. Skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē.

1. Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību
jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts
sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot atbilstošās stratēģijas izvēli;
2. Skolēns demonstrē sniegumu zināmā tipveida situācijā, nepazīstamā un
75% - 100% starpdisciplinārā situācijā;
3. Skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. Šis
līmenis nenozīmē, ka skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo
rezultātu.
Apguvis
padziļināti
(P)

2. pielikums
Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem mācību sasniegumu vērtēšanas kritēriji 10 ballu skalā
10 balles- ja izglītojamais atbilstoši spējām apliecina patstāvību, radošu pieeju vai izcilus sasniegumus.
9 balles - ja izglītojamais savu spēju robežās teicami apguvis 90% - 100% mācību materiālu; patstāvīgi
stāsta un atbild uz jautājumiem; spēj izpildīt mācību grāmatas vai skolotāja doto uzdevumu; var būt 1 -3
nebūtiskas kļūdas, neprecizitātes; prot atšķirt būtisko no nebūtiskā; spēj zināšanas izmantot praksē un
līdzīgās situācijās. Teicamas komunikatīvās prasmes, t. n., ka izglītojamais spēj ieklausīties citu domās,
dažkārt pieņemt arī atšķirīgu viedokli, kā arī saprotami izklāstīt savējo. Mācību darbā un personības
attīstībā sistemātiski vērojama dinamika.
8 balles – ja izglītojamais savu spēju robežās labi apguvis 80% - 70% mācību materiālu; patstāvīgi veic
uzdevumus, var būt 3 – 5 nebūtiskas kļūdas, neprecizitātes; spēj savu rīcību un domas pietiekami pamatot;
spēj paredzēt attiecīgās rīcības sekas; spēj iegūt speciālo pieredzi, sadarbojoties ar vienaudžiem un
pedagogiem. Mācību darbā un personības attīstībā vērojama dinamika.
7 balles – ja izglītojamais savu spēju robežās apguvis 70% - 60% mācību vielas apjoma, var būt 1 – 3
kļūdas; ieguvis arī nepieciešamās prasmes; apguvis un izprot jēdzienus, bet to būtību var atklāt ar skolotāja
jautājumu palīdzību; sekmīgi izmanto palīglīdzekļus. Uzdoto veic apzinīgi, bet var būt bez īpašas iniciatīvas,
prot zināšanas un prasmes izmantot pēc parauga praksē un līdzīgās situācijās. Mācībās un personības
attīstībā progresē.
6 balles – ja izglītojamais savu spēju robežās apguvis 50% mācību vielas apjoma; izprot praktiskas
likumsakarības, bet var izklāstīt tikai ar skolotāja jautājumu palīdzību; patstāvīgi var pastāstīt daļu uzdotā,
pareizi atbild uz galvenajiem jautājumiem; mācību darbā nepieciešama skolotāja organizējošā un
aktivizējošā palīdzība; patstāvīgi vispārinājumus un secinājumus neveic: prot izmantot palīdzību un
palīglīdzekļus. Mācībās un personības attīstībā vērojams neliels progress.
5 balles – ja izglītojamais savu spēju robežās daļēji apguvis 50% - 40% mācību vielas; strādā ar skolotāja
palīdzību; atbild uz vienkāršākajiem jautājumiem, patstāvīgi var veikt visvienkāršākos uzdevumus;
zināšanas un prasmes izmanto pēc dotā parauga, jaunā situācijā un praksē tās patstāvīgi neizmanto;
palīdzību izmanto daļēji. Mācībās progresē individuālo spēju robežās.
4 balles - ja izglītojamais savu spēju robežās apguvis 40% - 30% mācību vielas; patstāvīgi stāstījumu
neveido, bet daļēji atbild uz jautājumiem; patstāvīgi galveno domu noteikt nespēj, var veikt vienkāršākos
uzdevumus ar skolotāja palīdzību, zināšanas un prasmes pēc parauga, līdzības neprot izmantot; izglītojamā
darbība nepārtraukti jāorganizē, jākontrolē. Mācībās progresē vāji individuālo spēju robežās.
3 balles - ja izglītojamais savu spēju robežās uztvēris 30% - 20% mācību vielas, atbild uz jautājumiem ar
vienu vai diviem vārdiem: mācību vielas izpratne nepietiekama, secinājumi neloģiski. Mācībās progresē ļoti
vāji individuālo spēju robežās.
2 balles – ja izglītojamais savu spēju robežās uztvēris 20% - 10% mācību vielas, atbild vienzilbīgi vai ar
žestiem uz elementāriem jautājumiem; skolotāja palīdzību izmanto ar grūtībām; komunikatīvās prasmes ļoti
vājas. Mācībās dinamika vērojama tikai atsevišķās retās reizēs.
1 balle - ja izglītojamais savu spēju robežās uztvēris mazāk kā 10% mācību vielas; nespēj patstāvīgi veikt
arī atvieglotus individuālus uzdevumus; palīdzību neizmanto. Mācībās dinamika vērojama ļoti reti un ļoti
vāja.

