APSTIPRINĀTS
ar Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas
2016.gada 02.septembra direktora rīkojumu Nr.43-v
NOLIKUMS
Liepājā,
2016.gada 02.septembrī
Kārtība, kādā vērtējami izglītojamo mācību sasniegumi Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 35.panta 1.daļu;
2013.gada 21.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 1.1., 1.2.,
16.punktu;
2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”
1.1., 1.2.punktu, IV nodaļu;
2015.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” IV nodaļu;
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija nolikuma Nr.11 “Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas
nolikums” 4.4.punktu
1. Nolikums nosaka izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Oskara Kalpaka Liepājas
15.vidusskolā (turpmāk-skola).
2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma:
2.1. Mācību sasniegumu vērtēšana 1.- 4.klasēs:
2.1.1. 1.klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos: 0 – 33% vēl jāmācās, 33,5 – 65%
daļēji apgūts, 65,5 – 100% apgūts.
2.1.2. 2. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu un
matemātiku, kur vērtē 10 ballu skalā.
2.1.3. 3. klasē vērtē aprakstoši visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, angļu
valodu un matemātiku, kur vērtē 10 ballu skalā.
2.2. Mācību sasniegumus 4. - 12. klasēs vērtē 10 ballu skalā visos mācību priekšmetos.
2.3. Izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā: 10 - "izcili"; 9 "teicami"; 8 - "ļoti labi"; 7 - "labi"; 6 - "gandrīz labi"; 5 - "viduvēji"; 4 - "gandrīz viduvēji"; 3 "vāji"; 2 - "ļoti vāji"; 1 - "ļoti, ļoti vāji".
2.4. Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams mācību sasniegumu vērtējums atbilstoši 10 ballu skalai,
pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar "ieskaitīts" vai "neieskaitīts":
2.4.1. Vērtējumu “ieskaitīts/neieskaitīts” ieteicams lietot kārtējās un diagnosticējoša rakstura
pārbaudēs, kur tiek konstatēts izglītojamo zināšanu iegaumēšanas un lietošanas līmenis.
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2.4.2. Vērtējums “ieskaitīts/ neieskaitīts” tiek ņemts vērā, nosakot izglītojamā semestra vai
gada vērtējumu, tas var ietekmēt vērtējumu 1 balles robežās.
2.4.3. Izglītojamo ikdienas mājas darbi tiek vērtēti ar “ieskaitīts/neieskaitīts”. Par lielāka
apjoma tematiskiem mājas darbiem pedagogs var izlikt vērtējumu 10 ballu skalā. Ja
izglītojamais nav veicis mājas darbu, pedagogs lieto apzīmējumu "nv", bet, ja mājas darbs nav
veikts attaisnojoša iemesla dēļ, tad pedagogs lieto apzīmējumu „a”. Vērtējums tiek
atspoguļots e-klases mājas darbu žurnālā.
2.5. Pedagogam ir tiesības ielikt papildus vērtējumu 10 ballu skalā par piedalīšanos mācību
priekšmetu olimpiādēs vai ar mācību darbu saistītos konkursos, pasākumos.
3. Ar skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību
gada noslēguma pārbaudes darbus 5., 7. un 8. klasē, 10. un 11. klasē, ar rīkojumu ne vēlāk kā līdz
1.semestra beigām nosakot tos mācību priekšmetus, kuros organizējami mācību gada noslēguma
pārbaudes darbi.
4. Vērtēšanas pamatprincipi:
4.1. Prasību atklātības un skaidrības princips;
4.2. Pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;
4.3. Vērtējuma atbilstības princips;
4.4. Vērtējuma noteikšanai izmantoto veidu dažādības princips;
4.5. Vērtējuma obligātuma princips.
5. Mācību sasniegumi 10 ballu skalā tiek vērtēti regulāri, nosakot minimālo vērtējumu skaitu semestrī:
1 - 2 stundas nedēļā- ne mazāk kā 3 vērtējumi,
3 - 4 stundas nedēļā- ne mazāk kā 4 vērtējumi,
5 - 6 stundas nedēļā- ne mazāk kā 5 vērtējumi.
6. Pirms pārbaudes darba veikšanas pedagoga pienākums ir iepazīstināt izglītojamos ar pārbaudes
darba saturu un radošo darbu vērtēšanas kritērijiem.
7. Rakstisko pārbaudes darbu izglītojamais izpilda ar zilas vai melnas tintes pildspalvu, zīmuli var
lietot tikai zīmējumos. Pārbaudes darbā nedrīkst izmantot korektoru. Rakstu darbu, tā daļu vai
atsevišķus uzdevumus nevērtē, ja darbā ir lasāmi cilvēku cieņu aizskaroši izteikumi vai darbs ir
nesalasāms.
8. Pārbaudes darbu norises laikus pedagogs plāno semestra sākumā. Pārbaudes darbu laiku pedagogs
atspoguļo grafikā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.
9. 1. - 4. klasēs tiek plānots ne vairāk kā 1 pārbaudes darbs vienā dienā, 5. - 12. klasēs ne vairāk kā 2
darbi vienā dienā.
10. Pamatojoties uz standarta prasībām, izglītojamajam ir jānokārto visi plānotie pārbaudes darbi, kas
vērtējami 10 ballu skalā.
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11. Ja izglītojamais nav veicis pārbaudes darbus noteiktajā laikā, viņam jānokārto šie darbi 2 nedēļu
laikā kopš notikušā pārbaudes darba. Attaisnojošu kavējumu gadījumā izglītojamajam, vienojoties ar
priekšmeta pedagogu, ir tiesības laiku pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 4 nedēļām. Īpašos gadījumos
mācību semestris var tikt pagarināts ar skolas metodiskās padomes lēmumu.
12. Ja izglītojamais noteiktajā termiņā nav ieguvis vērtējumu, tad pedagogs dod izglītojamajam iespēju
attiecīgo pārbaudes darbu uzrakstīt kādā no sekojošajām mācību stundām.
12.1. Ja izglītojamais no šādas iespējas atsakās vai arī neierodas un tādējādi neveic pārbaudes
darbu, tad saglabājas apzīmējums „n”;
12.2. Ja izglītojamais nav ieguvis 1/3 (vienu trešdaļu) no semestrī paredzētajiem vērtējumiem,
viņam jākārto pārbaudes darbs par semestra mācību vielu.
13. Pedagogam ir tiesības atbrīvot izglītojamo no pārbaudes darbu rakstīšanas, ja šajā dienā viņš
piedalās mācību priekšmetu olimpiādē, sacensībās vai pārstāv skolu citos pasākumos.
13.1. Ja izglītojamais no pārbaudes darba ir atbrīvots, tad lieto apzīmējumu „a”.
14. Izglītojamajam vienā semestrī ir tiesības uzlabot vērtējumus:
14.1. ne vairāk kā divus 1. – 8.klasē un 12.klasē;
14.2. ne vairāk kā vienu 9.- 11.klasē;
14.3. divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darbā iegūtā vērtējuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz
semestra beigām, pirms tam apmeklējot konsultācijas;
15. Šī nolikuma 14. punktā minētais neattiecas uz radošajiem darbiem (piemēram: prezentācijas,
domraksti, strukturētie rakstu darbi, u.c.)
16. Pedagoga pienākums ir pārbaudes darbu izlabot 4 darba dienu laikā, radošos darbus nedēļas laikā.
17. Izglītojamā semestra vērtējums mācību priekšmetos tiek izlikts, ņemot vērā visus semestrī
saņemtos vērtējumus ballēs.
18. Izglītojamais iegūst „nv”:
18.1. semestrī, ja nav vērtējumu pārbaudes darbos;
18.2. gadā, ja mācību priekšmetā I un II semestrī saņemts apzīmējums „nv”.
18. 5.-7. klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu, 8., 9. klasē karjeras izglītības jomā,
iepriekšminētie darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”.
19. 10. – 11.klasēs izglītojamie izstrādā zinātniski pētniecisko darbu, darbs 10.klases II semestrī tiek
vērtēts ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 11.klasē I semestrī darbs tiek vērtēts ar “ieskaitīts/neieskaitīts”,
II semestrī - 10 ballu skalā. Iegūtais vērtējums tiek fiksēts aizstāvēšanas protokolā un tiek ielikts
liecībās.
20. 2. - 4. klašu izglītojamie piedalās skolas organizētajā projektu nedēļā, kuras noslēgumā saņem
vērtējumu “ieskaitīts”, “neieskaitīts”.
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21. Pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo mācību sasniegumu pilnveidē nodrošina šādas saziņas
formas:
19.1. Izglītojamā dienasgrāmata skolvadības sistēmā “E-klase”;
19.2. Skolvadības sistēmas “E-klase” e-pasts;
19.3. Pārbaudes darbi;
19.4. Sekmju izraksti;
19.5. I, II semestra starpvērtējumi;
19.6. Vecāku sapulces;
19.7.Individuālas sarunas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogiem, skolas
administrāciju;
20. Noslēguma jautājumi
20.1. Šis nolikums ir apstiprināts skolas metodiskās padomes sēdē (18.08.2016., prot. Nr. 6) un
apstiprināts ar direktora rīkojumu, tas ir saistošs visiem Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas
pedagogiem un izglītojamiem.
20.2. Grozījumi nolikumā tiek izdarīti ar direktora rīkojumu, balstoties uz skolas metodiskās
padomes ieteikumiem.
20.3. Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas 15.vidusskolas 2016.gada 15.februāra nolikumu “Kārtība,
kādā vērtējami izglītojamo mācību sasniegumi Liepājas 15.vidusskolā”.
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