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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

 

Rīgā  

  

10.06.2016.                                                                                                               Nr. VS54-16-13-nts 

 

 

Rīgas 54. vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 
Izdota saskaņā ar  

Ministru kabineta 21.05.2013. noteikumiem  

Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās  

izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un  

izglītības programmu paraugiem”(29.p., 31.p.), 

Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumiem  

Nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,  

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un  

pamatizglītības programmu paraugiem”(29.p., 27.p.) 

 

I.Vispārējie jautājumi 

 

1.Rīgas 54. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība nosaka mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību un procedūru Rīgas 54. vidusskolā, nodrošinot vērtēšanas kvalitāti atbilstoši Valsts 

pamatizglītības un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu prasībām. 

2. Mācību sasniegumu vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, 

prasmju, attieksmju, kā arī mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai un izglītības procesa 

pilnveidošanai. 
3. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, skaitu, 

vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas veicējs, ievērojot attiecīgā mācību 

priekšmeta saturu un īstenoto izglītības programmu. 
4. Vērtēšanas kārtība ir vienāda visām Rīgas 54. vidusskolā īstenotajām izglītības programmām, tās 

prasības jāievēro visiem skolas pedagogiem un visos mācību priekšmetos. 
5.  Ar vērtēšanas kārtību tiek iepazīstināti visi Rīgas 54. vidusskolas pedagogi, katra mācību gada 

sākuma pedagoģiskās padomes sēdē, aktualizējot vērtēšanas kārtības pamatus. 
6.  Vērtēšanas kārtība atrodas visiem pieejamā vietā kopā ar Rīgas 54. vidusskolas nolikumu. 

Vērtēšanas kārtība tiek publicēta Rīgas 54. vidusskolas mājas lapā. 
II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi, uzdevumi un pamatprincipi 

 

7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķi: 

7.1. objektīvi novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus, lai sekmētu izglītojamo izpratni par 

mācīšanās panākumiem; 

7.2. noteikt mācību metožu un pedagoga darba produktivitāti; 
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7.3. noteikt, vai mācību process tiek organizēts tā, lai izglītojamajiem būtu iespējams apgūt 

mācību priekšmetu atbilstoši mācību priekšmeta standartā noteiktajām prasībām obligātā 

mācību satura apguvei. 

8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi: 

8.1. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību; 

8.2. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu un veselību; 

8.3. veikt nepieciešamo mācību darba korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai; 

8.4. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

8.5. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, veidojot adekvātu pašvērtējumu. 

9. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek ievēroti šādi izglītības vērtēšanas pamatprincipi: 

9.1. atklātības un skaidrības princips - mācību priekšmetu standartos ir noteikts obligātais 

mācību priekšmeta saturs, ietverot pamatprasības izglītojamā sasniegumiem, vērtēšanas 

kritēriji ir skaidri formulēti un izprotami; 

9.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā pamatizglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās darbības 

līmenī; 

9.3. godīguma princips – vērtēšanai jābūt brīvai no vērtētāja subjektīvisma un 

aizspriedumiem, jābūt labvēlīgai, taisnīgai un jāpalīdz izglītojamajam saskatīt savu izaugsmi; 

9.4. vērtējuma atbilstības princips – nobeiguma pārbaudes darbā tiek dota iespēja apliecināt 

savas zināšanas, prasmes un attieksmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem 

atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. Pārbaudes darba organizācija 

nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

9.5. vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības principu – mācību sasniegumu 

vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas un kombinētas pārbaudes, individuālo un grupas 

sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

9.6 vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai informētu 

par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm, mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku un pilnveidotu turpmāko izglītības procesu. 

 

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un vadība 

 

10. Katra semestra sākumā, pamatojoties uz IZM noteikto pārbaudes darbu laiku un skolotāju 

tematiskajiem plāniem, izveido pārbaudes darbu grafiku, saskaņo to ar pedagogiem, seko, lai vienā 

dienā nebūtu vairāk kā divi kontroldarbi. 

11. Plāno nepieciešamos pasākumus pedagogu tālākizglītībā par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā 

iegūtās informācijas apstrādi un izmantošanu mācību procesa izvērtēšanā un uzlabošanā. 

12. Ne retāk kā divas reizes semestrī pārbauda, vai klašu žurnālos atspoguļoti izglītojamo mācību 

darba vērtējumi un vai to skaits ir atbilstošs Rīgas 54.vidusskolas pieņemtajai vērtēšanas kārtībai. 

13. Nodrošina izglītojamo sasniegumu vērtēšanu atbilstoši valsts pamatizglītības un valsts vispārējās 

vidējās izglītības standartiem, priekšmetu standartiem, izglītības iestādes metodisko komisiju 

lēmumiem un direktora rīkojumiem. 

14. Mācību priekšmeta skolotājs ar skolēniem analizē katra pārbaudes darba rezultātus (mutiski vai 

rakstiski); direktora vietniekam izglītības jomā nodod rakstisku valsts un skolas noteikto noslēguma 

pārbaudes darbu analīzi. 

15. Izglītojamais ir tiesīgs individuālo nodarbību laikā saņemt  skolotāja konsultāciju. 

 

IV. Izglītojamo iegūtās pamatizglītības un vidējās izglītības vērtēšanas kārtība 

 

16.  Izglītojamā mācību sasniegumus 1. klasē vērtē aprakstoši. 

17.  Izglītojamā mācību sasniegumus matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā 2. un 3. 

klasē vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 

aprakstoši. 



18.  Izglītojamā mācību sasniegumus matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā, 

dabaszinībās 4. klasē vērtē 10 ballu skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību 

sasniegumus vērtē aprakstoši. 

19.  Izglītojamā mācību sasniegumus 5.–9. klasē , 10.-12. klasē vērtē 10 ballu skalā. 

20.  Centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus vērtē sešos līmeņos (A, B, C, D, E, 

F līmenis, kur A – augstākais, F – zemākais līmenis) un vispārējās vidējās izglītības sertifikātā norāda 

arī procentuālo vērtējumu katrai eksāmena daļai. 

 

V. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā 

 

21. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido šādi kritēriji: 

21.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

21.2. iegūtās prasmes un iemaņas, radošums; 

21.3. attieksme pret izglītošanos; 

21.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika. 

22. Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanu  ballēs nosaka mācību priekšmeta loģiskās daļas: 

22.1. semestrī vērtējumu skaits ballēs veidojas no pārbaudes darbu skaita semestrī  un citiem 

darbiem, kas tiek vērtēti pēc 10 ballu skalas. Visi vērtējumi 10 ballu sistēmā ir ekvivalenti 

neatkarīgi no darba veida, kurš ir novērtēts pēc 10 ballu skalas. Vērtēšanas veidu, skaitu, 

izpildes laiku, vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs atkarībā no izglītības programmas, 

mācību priekšmeta programmas un tā satura organizācijas; 

22.2. semestra vērtējumam jāveidojas vismaz no trīs vērtējumiem ballēs, no kuriem vismaz 

diviem jābūt pārbaudes darbu vērtējumiem; 

22.3. vērtējums ieskaitīts/neieskaitīts kā dinamikas un attieksmes rādītājs semestra vērtējumā 

tiek ņemts vērā gadījumā, ja izglītojamā visi darbi ir novērtēti ar „ieskaitīts”, tad, izliekot 

semestra vērtējumu, kad jāizšķiras starp ballēm, piemēram, starp 5 un 6, lēmums tiek 

pieņemts skolēna labā; 

22.4. vērtējuma ieskaitīts/neieskaitīts biežumu plāno mācību priekšmeta skolotājs pēc 

nepieciešamības konkrētā klasē; 

22.5. darbi, kas vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts izglītojamajam nav jāpārraksta, ja izglītojamais 

vēlas darbu pārrakstīt, tad priekšmeta skolotājs var noteikt, vai darbs ir jāpārraksta; 

22.6. darbi, kuru vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts, veicami obligāti; 

22.7. mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami klases e-žurnālā atsevišķā lappusē 

matemātikā un valodu mācību priekšmetos. Mājas darbi tiek vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts. 

Gadījumā, ja izglītojamais nav bijis skolā, e-žurnālā tiek izliekts n/v (“nav vērtējuma”). Vēlāk 

izglītojamajam ir jāiesniedz darbs. Pārējos mācību priekšmetos mājas darbu vērtēšana un 

fiksēšana klases žurnālā notiek saskaņā ar skolotāja tematiskiem plāniem un vērtēšanas mērķi; 

22.8. 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; 

22.9. 5. – 12. klašu žurnālos mājas darbu lapā semestra noslēgumā tiek izlikts semestra 

vērtējums rakstu darbos. Rakstu darbu vērtējums semestrī var ietekmēt skolēna vērtējumu 

semestrī viena vērtējuma robežās. 

23.  Ieraksts “nav vērtējuma” (n/v) izmantojams, kā informatīvs ieraksts, lai fiksētu, ka izglītojamais 

nav ieguvis vērtējumu. 

24. Izglītojamais iegūst “n/v” ikdienas darbā un/vai pārbaudes darbā ja: 

24.1. Skolēns kavēja pārbaudes darbu un neuzrakstīja to papildtermiņos ; 

24.2. Atteicas mutiski vai rakstiski veikt uzdevumu; 

24.3. Atradās mācību stundā, bet nav iesniedzis darbu.  

25. Liekot semestra atzīmi, skolotājiem  jāņem vērā ieraksts n/v. 

26. Mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, nosakot, ka minimālais vērtējumu skaits 10 ballu skalā 

semestrī 2.-12.klasēs:  

Stundu skaits mācību priekšmetā 

nedēļā 

2.klase 3.klase 1 2 3-4 5-6 

http://isec.gov.lv/normdok/mk061027.htm#22#22


Vērtējumu skaits 1.semestrī 4 5 3 5 7 9 

Vērtējumu skaits 2.semestrī 4 5 4 6 8 10 

 

27. Starp noslēguma pārbaudes darbiem obligāti jāveic cita veida pārbaudes darbi, kas tiek vērtēti 

ar i/ni vai 10 balles. 

28. Par neizpildītu darbu, kas tiek vērtēts ar i/ni vai 10 ballēs skolēns saņem n/v, izglītojamajam ir 

tiesības izlabot atzīmi mēneša laikā. 

29. Ja izglītojamais nerakstīja pārbaudes darbu attaisnotu iemeslu dēļ, viņa pienākums ir to 

uzrakstīt semestra laikā, bet ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms mācību gadā beigām.   

30. Ja izglītojamais nerakstīja pārbaudes darbu neattaisnotu iemeslu dēļ, viņa pienākums ir to 

uzrakstīt mēneša laikā pēc pārbaudes darba datuma. 

31. Izglītojamam ir tiesības izlabot pārbaudes darba atzīmi  (1 – 6 balles) mēneša laikā pēc pārbaudes 

darba datuma. Uzlaboto vērtējumu ieraksta žurnālā tajā pašā ailē un to ņem vērā, izliekot semestra 

vērtējumu. 

32. Pārbaudes darbus, kuros visiem izglītojamajiem jāiegūst vērtējums, var labot tikai vienu reizi. 

33. Izglītojamajiem jāveic visi darbi, kas tiek vērtēti pēc 10 ballu skalas. 

34. Par projektu un radošiem darbiem izglītojamie var iegūt arī vienreizēju vērtējumu pēc 10 ballu 

skalas. 

35.  Ja pārbaudes darbs notiek pēdējā I semestra vai mācību gada pēdējā nedēļā, izglītojamajam nav 

iespējas darbu uzlabot laika trūkuma dēļ, par to izglītojamais jāinformē iepriekš. 

36. Izglītojamajiem pārbaudes darba laikā aizliegts izmantot mobilos telefonus, portatīvos un 

plauksdatorus,fotoaparatus u.c. ierīces. 

37.  Skolotājam jāizvērtē pārbaudes darbs nedēļas laikā pēc tā uzrakstīšanas. Pārbaudes darbi 

glabājas pie priekšmeta skolotāja līdz mācību gada beigām (līdz 1. jūnijām). 

38. Apzīmējumu nav vērtējuma („n/v”) izglītojamais iegūst semestrī, ja nav apmeklējis skolu 

neattaisnotu iemeslu dēļ un nav atbildējis mācību vielu skolotāja noteiktajā papildlaikā. Ierakstu nav 

vērtējuma („n/v”) izglītojamais iegūst gadā, ja abos semestros ir ieraksts „nav vērtējuma". 

39. Semestra beigās izglītojamiem netiek uzdoti papilduzdevumi. 

40. Semestra mācību sasniegumu vērtējumu ballēs veido skolēnu sasniegumu dinamika un 

attieksmes. 

41. 10.-12.klašu izglītojamie raksta un aizstāv zinātniski-pētniecisko darbu, par ko saņem vērtējumu 

10 ballu skalā. Klases audzinātājs vērtējumu ieraksta klases žurnāla lapā “Mācību darba organizācijas 

alternatīvās formas” (“zinātniski-pētnieciskais darbs”) izglītojamā liecībā, kopsavilkuma žurnālā un 

sekmju izrakstā. 

42. 12. klasē izglītojamā atestātā par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā ieraksta vērtējumu par 

ZPD. 

43. Izglītojamam, kurš mācās ārzemēs (uz laiku līdz 1 gadam), e-klases žurnālā vērtējuma aile 

mācību priekšmetos tiek atstāta tukša; Izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt, lai izglītojamā vecāki 

vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto 

mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Izglītības iestāde vērtē iesniegtos dokumentus un 

izglītojamā mācību sasniegumus, pieaicinot vismaz trīs attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus (ja 

nepieciešams), kā arī intervējot izglītojamā vecākus un izglītojamo; ar direktores rīkojumu nosaka 

nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras 

Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā. 

44. Ja vecāki vai viens no vecākiem, vai pilngadīgais izglītojamais apstrīd gada vērtējumu kādā 

mācību priekšmetā un pārrunās ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu, pieaicinot izglītības 

iestādes administrācijas pārstāvi, vienošanās nav panākta, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam 

izglītojamam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas iesniegt lūgumu pārskatīt 

vērtējumu mācību priekšmetā. Šādā gadījumā: 

44.1. direktore izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta 
metodiskās grupas pārstāvjus un citus pedagogus); 
44.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību 

priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un izglītojamā mācību sasniegumu analīzi, ja 

nepieciešams, organizē pēcpārbaudījumu un sniedz atzinumu direktoram; 



44.3. direktore pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma apstiprināšanu attiecīgajā 

mācību priekšmetā vai tā pārskatīšanas kārtību un informē par to vecākus vai pilngadīgo 

izglītojamo. 

45. Izglītības iestādes administrācija: 

45.1. seko, lai tiktu ievērota šajā dokumentā paredzētā kārtība; 
45.2. katra mēneša beigās veido skolā vienotu pārbaudes darbu grafiku nākamajam mēnesim; 

pārbaudes darbu grafiks atrodas izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem pieejamā vietā. 

Pārbaudes darbu plānojumā – grafikā tiek iekļauti 10 ballu vērtējumam atbilstošie pārbaudes 

darbi; 

45.3. katra mēneša pēdējā nedēļā saskaņo pārbaudes darbu laikus nākamajam mēnesim; 
45.4. seko, lai vienā dienā katrai klasei nebūtu vairāk par vienu nobeiguma pārbaudes darbu 1. 

– 4. klasē un diviem nobeiguma pārbaudes darbiem 5. –12. klasē; 
45.5. nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu analīzē; 
45.6. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi veikuši ierakstus par izglītojamo 

sasniegumiem žurnālos; 
45.7. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu skolā. 

46. Izglītības iestādes pedagogi: 
46.1. atbilstoši mācību priekšmeta standartam un programmai nosaka un tematiskajā plānā 

atzīmē pārbaudes darbu veidus un norises laiku; 
46.2. katra mēneša pēdējā nedēļā ar direktores vietnieci izglītības jomā vēlreiz saskaņo 

tematiskajā plānā paredzēto pārbaudes darbu laiku; 
46.3. veidojot nobeiguma pārbaudes darbus, paredz uzdevumus, kas ļauj novērtēt gan 

izglītojamā apgūto zināšanu apjomu un iegūtās prasmes un iemaņas, gan attieksmes un 

radošumu, kā arī izstrādā vērtēšanas kritērijus un ar tiem pirms darba veikšanas iepazīstina 

izglītojamos; 
46.4. ievēro vienotu pieeju nobeiguma pārbaudes darbu, diagnosticējošo darbu un valsts 

pārbaudes darbu rezultātu apstrādē, analīzē un vērtēšanā, iegūtās informācijas izmantošanā; 
46.5. izvēlas piemērotākās vērtēšanas formas un metodes, lai dotu iespēju katram 

izglītojamam apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas; 
46.6. ievēro šajā kārtībā noteiktos pārbaudes darbu labošanas un vērtējumu izlikšanas 

termiņus; 
46.7. veicot pārbaudes darbu analīzi, precizē plānoto mācību procesu turpmāk; 
46.8. pedagogs garantē izglītojamo vecākiem kopējā sarunā iespēju iepazīties ar sava bērna 

sasniegumiem nobeiguma pārbaudes darbos, diagnosticējošos un valsts pārbaudes darbos. 
 

VI. Sadarbība ar vecākiem 

 

47. Mācību gada sākumā vecāku sapulcē un klašu vecāku sapulcēs skolotāji iepazīstina izglītojamo 

vecākus ar valsts izglītības standarta, mācību priekšmetu standartu prasībām un savām prasībām, un 

vērtēšanas sistēmu. 

48. Divas reizes gadā novembrī un aprīlī izglītības iestādē notiek Vecāku atvērtas dienas, kad 

vecākiem ir iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem un izglītības iestādes vadību. 

49. Klašu audzinātāji vienu reizi mēnesī pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 

programmas izglītojamajiem izraksta katra izglītojamā mācību sasniegumus sekmju kopsavilkumos 

(ikmēneša sekmju izrakstā dienasgrāmatās). 

50. Visi izglītojamie zināšanu vērtējumi 2. – 9. klasē ir ierakstāmi skolēna dienasgrāmatā, pierakstot, 

par ko ir attiecīgais vērtējums. To ieraksta priekšmeta skolotājs. 

51. Vecākiem vismaz reizi nedēļā ir jāiepazīstas ar ierakstiem dienasgrāmatā un jāapliecina tas ar 

savu parakstu. 

52. 1.-4.kl. priekšmetos, kur galvenais ir aprakstošais vērtējums ir jābūt izveidotai skolēna darba 

mapei, kurā tiek uzkrāti visi skolēna veiktie darbi, un kura pamato aprakstošajā vērtējumā izteikto. 

 

 

 



VII. Noslēguma jautājumi 

 

53. Šī kartība ir apspriesta Metodiskas padomes sēdē un apstiprināta ar direktora rīkojumu, tas ir 

saistošs visiem Rīgas 54. vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem un skolēniem. 

54. Grozījumi nolikumā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz metodiskās padomes sēdē 

izteiktajiem ieteikumiem. 

55. Skolas mācību gada noslēguma pārbaudes darbi tiek organizēti mācību mācību gada beigās. 

56. Pedagoģiskā padome mācību gada sākumā var noteikt mācību priekšmetus, kuros būtu vēlams 

organizēt mācību gada noslēguma pārbaudes darbu. 

57. Skolas direktors ar savu rīkojumu līdz 1. novembrim nosaka mācību gada noslēguma pārbaudes 

darbus. 

58. Skolotāji izstrādā mācību gada noslēguma pārbaudes darba programmu, saskaņo to ar attiecīgās 

MK  vadītāju un iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā līdz decembra 2. nedēļas beigām.  

Pārbaudes darba programmu apstiprina skolas direktors. 

59. Klašu audzinātāji līdz 1. semestra beigām informē skolēnu vecākus par noteiktajiem skolas 

noslēguma pārbaudes darbiem (ieraksts dienasgrāmatā).  

60. Skolas noslēguma pārbaudes darbu izstrādā priekšmetu skolotājs un iesniedz direktora 

vietniekam izglītības jomā (4 nedēļas pirms pārbaudes darba norises). 

61. Direktora vietnieks izglītības jomā novada instruktāžu mācību priekšmetu skolotājiem  un klašu 

audzinātājiem par noslēguma pārbaudes darba organizēšanu. 

62. Mācību priekšmeta skolotājs 2. semestra sākumā iepazīstina izglītojamos ar skolas noslēguma 

pārbaudes darba programmu un izliek to mācību kabinetā skolēniem pieejamā vietā. Skolotājs  

novada instruktāžu par skolas noslēguma pārbaudes darba organizēšanu. Skolēni par to parakstās 

klases žurnālā.       

63. Noslēguma pārbaudes darbi tiek organizēti pēc noteikta grafika, ar kuru skolotājus un skolēnus 

iepazīstina līdz 1. maijam. 

64. Noslēguma pārbaudes darbu vada priekšmeta skolotājs vai cits ar direktora rīkojumu nozīmēts  

pedagogs. 

65. Noslēguma pārbaudes darbi jāizlabo 3 darba dienu laikā un jāizanalizē 2 darba dienu laikā.  

66. Skolēni, kuri slimības dēļ vai cita attaisnojoša iemesla dēļ noteiktajā laikā nav  uzrakstījuši 

noslēguma pārbaudes darbu, raksta to citā skolotāja piedāvātā laikā. 

67. Skolēni, kuri neattaisnota iemesla dēļ  skolas noslēguma pārbaudes darbu nav rakstījuši, 

nesaņem vērtējumu. Klases žurnālā tiek veikts ieraksts „ n/v”. 

68. Noslēguma pārbaudes darba vērtējumu skolēniem nav atļauts uzlabot. 

 

 

Pieņemts  

Rīgas 54.vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē 06.06.2016. 

 

 

Apstiprināts ar  

Rīgas 54.vidusskolas direktores  rīkojumu Nr.VS54-16-53-rs no 10.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

Skolas direktore                                                                                                   G. Gusakova  

 


