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PĀRBAUDES DARBU RAKSTĪŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
Jelgavas 4.vidusskolā
I Vispārējie jautājumi
1. Jelgavas 4.vidusskolas skolēnu pārbaudes darbu rakstīšanas un vērtēšanas kārtība izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 10. panta trešās daļas 2.punktu, Latvijas Izglītības likuma 35. panta 1.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 21.maija
noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības
programmu paraugiem", Ministru kabineta 2013.gada 06.augusta noteikumi Nr.530 "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem", Ministru kabineta
2012. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” un Jelgavas 4.vidusskolas nolikuma IX
nodaļas 9.1. punktu.
II Galvenie uzdevumi
2. Jelgavas 4.vidusskolas skolēnu pārbaudes darbu rakstīšanas un vērtēšanas kārtības galvenie uzdevumi ir:
2.1. sekmēt pedagogu izvirzīto prasību vienotību;
2.2. veicināt vērtēšanas sistemātiskumu;
2.3. sniegt skolēniem un vecākiem precīzu informāciju par pārbaudes darbu rakstīšanas un vērtēšanas kārtību skolā.
III Tēmas noslēguma pārbaudes darbu, kuros skolēnu sasniegumus vērtē 10 ballu skalā, rakstīšanas un vērtēšanas
organizēšana
3. Katrā mācību priekšmetā, kurā ir n stundu skaits nedēļā, skolotājs organizē skolēnu sasniegumu vērtēšanu 10 ballu skalā:
3.1. ne mazāk kā n+1 reizi 1.semestrī, izņemot mācību priekšmetos, kuros ir 1 stunda nedēļā- ne mazāk kā 3 reizes
1.semestrī;
3.2. ne mazāk kā n+2 reizes 2.semestrī.
4. Tēmas noslēguma pārbaudes darbu laiku nosaka skolotājs, izdarot ierakstus par nākamo mēnesi pārbaudes darba grafikā,
ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pārbaudes darba rakstīšanas. Vienā dienā tiek plānoti ne vairāk kā viens tēmas
noslēguma pārbaudes darbs 1.-6.klasē un, ne vairāk kā divi 7.-12.klasē. Pēdējo semestra pārbaudes darbu pedagogs
plāno ne vēlāk kā 2 dienas pirms pēdējās semestra konsultācijas, lai nodrošinātu kārtības 7. punkta izpildi.
5. Pirms pārbaudes darba skolotājs iepazīstina skolēnus ar pārbaudes darba vērtēšanas kritērijiem.
6. Pārbaudes darbu skolotājs izlabo un novērtē nedēļas laikā pēc tā uzrakstīšanas.
7. Skolēnam, kurš tēmas noslēguma pārbaudes darbā ir ieguvis vērtējumu 1-3 balles, ir tiesības pārrakstīt pārbaudes darbu
konsultāciju laikā vienu reizi divu nedēļu laikā no pārbaudes darba rakstīšanas dienas.
8. Visi plānotie tēmas noslēguma pārbaudes darbi skolēnam ir obligāti:
8.1.1. Ja skolēns nav rakstījis tēmas noslēguma pārbaudes darbu, tad tas jāuzraksta divu nedēļu laikā pēc kavējuma;
8.1.2. Ja skolēns divu nedēļu laikā nav uzrakstījis pārbaudes darbu, tad skolotāja slēdz rakstisku vienošanos ar skolēnu
par pārbaudes darba izpildes termiņiem (1.pielikums-veidlapa);
8.1.3. Vienošanās neievērošanas gadījumā skolotājs izliek vērtējumu n/v.
9.Vērtējot pārbaudes darbu, skolotājs var ņemt vērā rakstu darbu kultūras kritēriju ievērošanu:
9.1. pārbaudes darbs rakstīts glīti un salasāmi;
9.2. ja izdarīti kļūdaini ieraksti, tie glīti tiek pārsvītroti ar vienu svītru;
9.3. pārbaudes darbā netiek lietots korektors;
9.4. atbilstoši priekšmeta specifikai lietots zīmulis, lineāls, cirkulis.
IV Kārtējo pārbaudes darbu ar vērtējumu ieskaitīts / neieskaitīts rakstīšanas un vērtēšanas organizēšana
10. Izlaboto un novērtēto mājas darbu skaits mēnesī latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā nav mazāks par stundu
skaitu nedēļā.
11. Ja skolēns kvalitatīvi un kvantitatīvi izpilda mazāk kā ½ no prasītā, tad pārbaudes darbu vērtē ar neieskaitīts.
V Starpvērtējuma organizēšana un 1.semestra, 2.semestra, gada vērtējuma izlikšana
12. 5.-12. klašu mācību priekšmeta skolotājs izliek starpvērtējumu rudens un pavasara brīvlaika nedēļas trešdienā.
13. 1.semestra, 2.semestra, gada vērtējumu pedagogs izliek iepriekšējā dienā pirms pedagoģiskās padomes sēdes.
14. Ja neskatoties uz noslēgto vienošanos (punkts 8.1.2.) tēmas noslēguma pārbaudes darbs (vai darbi) nav uzrakstīts, tad
skolotājs ir tiesīgs vērtēt attieksmi, izliekot starpvērtējumu, 1. semestra, 2.semestra un gada vērtējumu.
15. Skolotājs ir tiesīgs izlikt semestra vērtējumu n/v, ja skolēns ir apmeklējis mazāk kā 10% mācību stundu mācību
priekšmetā un nav uzrakstījis nevienu obligāto tēmas noslēguma pārbaudes darbu.
VI. Noslēguma jautājums
16. Kārtība stājas spēkā ar 2014.gada 3.februāri
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