APSTIPRINĀTS
ar Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas
2016.gada 02.septembra direktora rīkojumu Nr.43-v

Vienotais mājasdarbu sistēmas nolikums
Liepājā,
2016.gada 02.septembrī

Nr.3
Izdots saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta 4.daļu,
Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija
nolikumu ”Oskara Kalpaka Liepājas 15.viduskolas nolikums” 10.1.punktu

1. Nolikuma mērķis ir nodrošināt, ka:
1.1. izglītojamais konkrēto mājas darbu spēj veikt patstāvīgi,
1.2. jaunās vielas apguve notiek tikai mācību stundā,
1.3. mājas darbu pildīšana nav būtiska (izšķiroša attiecībā uz izglītojamo mācību
sasniegumiem) mācīšanās forma,
1.4. mājas darbi sākumskolā ir nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa, kas sekmē bērnu
personīgo atbildību un patstāvību, un sniedz nozīmīgu atgriezenisko saiti skolotājiem
par to, ko skolēns ir sapratis vai nav,
1.5. mājas darbiem paredzētais izpildes laiks un apjoms nepārslogo skolēnus,
1.6. mājas darbi ar vismazāko piepūli sekmē izglītojamā maksimālu izaugsmi konkrētā
zinātņu jomā,
1.7. mājas darbi rosina interesi un tādējādi sekmē patstāvīga darba iemaņu attīstīšanu.
2. Vispārīgie noteikumi:
2.1. Mājas darbu kopīgais apjoms 1., 2.klasē nepārsniedz 1,5 stundas nedēļā, 3.,
4.klasē – 2,5 stundas nedēļā (šis laika plānojums 1.-4.klasei ir optimāls, jo dienā
mājas darbiem vidēji tiek veltītas 25 – 35 min., kas ir pietiekams laiks vingrināties,
iegaumēt, novērot, pētīt), 5., 6.klasē - 3,75 stundas nedēļā, 7. - 9.klasē - 5,417
stundas nedēļā, 10., 12.klasē - 6,08 stundas nedēļā,
2.2. Mājas darbiem ir noteikts izpildes laiks konkrētos mācību priekšmetos
(1.pielikums),
2.3. 12. klasē visu mācību gadu, kā arī 9. klases 2.semestrī mājas darbi katram
atsevišķam skolēnam ir tikai tajos mācību priekšmetos, kuros viņš kārto valsts
pārbaudes darbus un eksāmenus.
3. Pieļaujamās mājas darbu formas:
3.1. Vingrināšanās,
3.2. Iegaumēšana,
3.3. Pētījumi,
3.4. Esejas ar iespējami integrētu mācību saturu (esejas varētu būt nevis vairākos
priekšmetos katrā sava eseja, bet šeit varētu ievērot starppriekšmetu saikni piemēram, vēsturē rakstītu eseju vērtē arī latviešu valodas skolotājs).
4. Noslēguma jautājumi:
4.1. Liela apjoma mājas darbi (referāti, pētījumi, projekti, radošie darbi, esejas, mājas
lasīšana) ir atspoguļojami ikmēneša kontroldarbu/mājasdarbu grafikā,
4.2. Ja izglītojamajam vidējais vērtējums mācību priekšmetā attiecīgajā periodā (no
viena pārbaudes darba līdz nākošajam) ir augstāks par 9 ballēm viņu var atbrīvot no
mājas darbiem,
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4.3. Ja 4.2. punkta piemērošanas rezultātā vidējais vērtējums mācību priekšmetā
izglītojamajam pazeminās zem 9 ballēm – mājas darbu uzdošana tiek atjaunota,
4.4. Ar liela apjoma mājasdarbu daudzumu nedrīkst pārsniegt attiecīgajam
mājasdarbam paredzēto kopējo laiku periodā, izņemot gadījumus, ja tiek īstenota
satura integrēta apmācība vairākos priekšmetos vienlaikus (priekšmetiem paredzētais
laiks var tikt summēts),
4.5. Mājas darbi brīvlaikos netiek uzdoti (izņemot gadījumus, kad tie ir lietderīgi 9. un
12.klašu skolēnu sagatavošanai eksāmeniem, valsts pārbaudes darbiem, kā arī
sagatavošanās pilsētas un valsts mēroga konkursiem, olimpiādēm),
4.6. Nedēļas nogalēs uz pirmdienu mājas darbus neuzdot,
4.7. Mājasdarbu pārbaudi un vērtēšanu veic skolotājs vai skolēns pats, izmantojot
daudzveidīgus pārbaudes paņēmienus.
4.8. Mājasdarbus vērtē Skolas 2016.gada 02.septembra nolikuma „Kārtība, kādā
vērtējami izglītojamo mācību sasniegumi Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā”
2.4.3. punktā noteiktajā kārtībā.
4.9. Ja mājās veicamu darbu vērtē 10 ballu sistēmā, tas šī nolikuma izpratnē ir
uzskatāms par pārbaudes darbu un ir īstenojams saskaņā ar Skolas 2016.gada
02.septembra nolikumā „Kārtība, kādā vērtējami izglītojamo mācību sasniegumi
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā” noteikto, vienlaikus iekļaujoties šī
nolikuma 1.pielikumā mājasdarbiem noteiktajos laikos.
4.10. Mājas darbu vērtējumi nepazemina skolēna semestra vai gada vērtējumus.
4.11. Izglītojamam ir tiesības konkrēto mājas darbu veikt konsultāciju nodarbību
ietvaros.
4.12. Mājasdarbi ir paredzēti konkrētu nevis vispārīgu mērķu sasniegšanai.
4.13. Nolikums stājas spēkā tā apstiprināšanas dienā un ir saistošs visiem Oskara
Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas darbiniekiem.
Pielikums Nr.1
Mājas darbi mācību priekšmetos 1.- 2.klasē (nepārsniedz 1,5 stundas nedēļā)
Mācību
priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Sociālās zinības
Dabas zinības

Stundu skaits
nedēļā
6
4
1
2

Paredzamais laiks
(min./ned.)
50*
40*
10*
10*

*Var variēt kopējā laika limita ietvaros

Mājas darbi mācību priekšmetos 3.- 4.klasē (nepārsniedz 2,5 stundas nedēļā)
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Latviešu literatūra
Matemātika
Svešvalodas
Sociālās zinības,
Dabaszinības

Stundu skaits
nedēļā
5-6
0-1
4-5
3-4
1-2
2

Paredzamais laiks
(min./ned.)
50
15
50
15
10
10

2

Mājas darbi mācību priekšmetos 5.- 6.klasē (nepārsniedz 3,75 stundas nedēļā)

Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Latviešu literatūra
Matemātika
Informātika
Svešvalodas
Sociālās zinības,
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture
Dabaszinības

Stundu skaits
nedēļā
4
2-3
5
1
3-4
2
2

Paredzamais laiks
(min./ned.)
40
30
60
5
20
15

1
1
2

20
20
15

Mājas darbi mācību priekšmetos 7.- 9.klasē (nepārsniedz 5,417 stundas nedēļā)
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Latviešu literatūra
Matemātika
Svešvalodasangļu
krievu/vācu
Latvijas vēsture,
Pasaules vēsture,
sociālās zinības,
Dabas zinības: fizika,
bioloģija, ķīmija,
ģeogrāfija

Stundu skaits
nedēļā
3-4
2
5-6

Paredzamais laiks
(min./ned.)
40
30
60

3
3
1
1
1
0-2
2
0-2
2

30
15
30
30
10
20
20
20
20

Mājas darbi mācību priekšmetos 10.- 12.klasē (nepārsniedz 6,08 stundas nedēļā)
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Latviešu literatūra
Matemātika
Informātika,
Programmēšanas
pamati
Tehniskā grafika
Svešvalodas
Latvijas un pasaules
vēsture, ekonomika
Dabas zinības: fizika,
bioloģija,

Stundu skaits
nedēļā
2
2
6
2
1-2

Paredzamais laiks
(min./ned.)
40
30
60
5
5

1
3
3 (otrā)
2
1-2
3-4
2-3

5
30, 60*
20, 60*
30
20
40
30
3

ķīmija,
ģeogrāfija

2-3
1-2

30
20

* 12.klasē

4

