
 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Bauskas 2. vidusskolas 

direktores V. Grigorjevas 

2014. gada 1.septembra rīkojumu Nr. 1-9/35 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Bauskā 

2014. gada 1.septembrī 

 

Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi Bauskas 2. vidusskolā 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu 

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi Bauskas 

2. vidusskolā (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde), nodrošinot vērtēšanas kvalitāti atbilstoši 

noteiktajam valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartam. 

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. Izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti un dokumentēti saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu: Izglītības likumu, Vispārējās 

izglītības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr. 468 

„Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, Ministru kabineta 2013. gada 21. 

maija noteikumiem Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, 

mācību priekšmetu standartiem un izglītības 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”. 
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II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi 

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls izglītojamo 

sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra izglītojamā dzīvei nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem. 

5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir šādi: 

5.1. konstatēt izglītojamo sasniegumus, izglītojamo vajadzības, intereses, psiholoģiskās 

īpatnības un veselības stāvokli; 

5.2. veicināt pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbību; 

5.3. veikt izglītības procesa korekciju mācību sasniegumu kvalitātes uzlabošanai; 

5.4. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus; 

5.5. veicināt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot viņiem veikt sava 

darba rezultātu adekvātu pašnovērtējumu. 

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi, formas un metodiskie 

paņēmieni 

6. Nodrošināt vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, atbilstoši valsts 

pamatizglītības un valsts vispārējās vidējās izglītības standartiem, mācību priekšmetu 

standartiem, izglītības programmu paraugiem un Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes 

lēmumiem. 

7. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: 

7.1. prasību atklātības un skaidrības princips – mācību priekšmetu standartos ir noteikts 

obligāts mācību priekšmeta saturs un prasības izglītojamā sasniegumiem; 

7.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas princips – iegūtā izglītība tiek vērtēta, summējot 

pozitīvos sasniegumus, iegaumēšanas un izpratnes, zināšanu lietošanas un radošās 

darbības līmenī; 

7.3. vērtējuma atbilstības princips – noslēguma pārbaudes darbā izglītojamam tiek piedāvāta 

iespēja apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas visiem mācību sasniegumu 

vērtēšanas līmeņiem atbilstošos uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās. 

Pārbaudes darbu organizācija nodrošina adekvātu un objektīvu vērtējumu; 

7.4. vērtējumu noteikšanai izmantojams veidu dažādības princips – mācību sasniegumu 

vērtēšanā izmanto rakstiskas, mutiskas, praktiskas un kombinētas pārbaudes, 

individuālo un grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus; 

7.5. vērtēšanas regularitātes princips – mācību sasniegumi tiek vērtēti regulāri, lai 

pārliecinātos par izglītojamā iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām, attieksmēm 

(sākumskolas posmā – ar mācību sasniegumu attīstības dinamiku) un pilnveidotu 

turpmāko izglītības procesu; 

7.6. vērtējuma obligātuma princips – izglītojamam nepieciešams iegūt vērtējumu visos 

izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos 

mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots 

Ministru kabineta noteiktā kārtībā. 

8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas ir šādas: 

8.1. mutiskā; 

8.2. rakstiskā; 

8.3. praktiskā; 



8.4. kombinētā. 

9. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas veidi ir šādi: 

9.1. ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, 

nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu lēmumu par 

turpmāko mācību procesu; 

9.2. kārtējā vērtēšana, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai uzlabotu tos mācību 

procesa laikā, saskaņotu mācību procesa norises, mācību mērķa un izmantoto metožu 

savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību; 

9.3. nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni un 

izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas temata daļas, semestra, 

mācību gada, kursa, izglītības pakāpes nobeigumā. 

10. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas metodiskie paņēmieni ir šādi: 

10.1. ievadvērtēšanā – novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana vai tml.; 

10.2. kārtējā vērtēšanā – novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar tekstu, 

laboratorijas darbs, eksperiments, demonstrējums, vizualizēšana, individuāls vai 

grupas projekts, eseja, referāts, diskusija, darbu mape vai tml.; 

10.3. nobeiguma vērtēšanā – rakstisks vai kombinēts pārbaudes darbs, laboratorijas darbs, 

pētnieciskais darbs, domraksts, individuālais vai grupas projekts, darbu mape, ieskaite, 

eksāmens vai tml. 

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu apjomu, 

skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu vērtētājs, ievērojot 

attiecīgā mācību priekšmeta saturu un Izglītības iestādē īstenotās mācību programmas. 

IV. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  

11. 1. - 3. klases izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: 

11.1. 1. klasē – aprakstoši. Īsi rakstiski vai mutiski raksturojot izglītojamo mācību darbību, 

mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmes, attieksmi pret mācībām un mācību 

sasniegumu attīstības dinamiku; 

11.2. 2.  klasē latviešu valodā un matemātikā 10 ballu vērtēšanas skalā, pārējos mācību 

priekšmetos – aprakstoši. 

11.3. 3. klasē latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā 10 ballu vērtēšanas skalā, pārējos 

mācību priekšmetos – aprakstoši. 

12. 4. - 12. klases izglītojamo mācību sasniegumus visos mācību priekšmetos vērtē 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”). 

Kārtējā pārbaudē, kurā nav iespējams novērtēt mācību sasniegumus 10 ballu skalā, pedagogs 

mācību sasniegumus vērtē ar „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. 

13. E-klasē elektroniskajā žurnālā (turpmāk – E-žurnāls) vērtējumus mācību priekšmetos, kuros 

izmanto aprakstošo vērtēšanas sistēmu, apzīmē – „X” – apguvis, „/” – daļēji apguvis, „-„ – 

vēl jāmācās. 



14.  2. - 3. klasē latviešu valodā un matemātikā veiktie kārtējie vērtējumi žurnālā ierakstāmi, 

izmantojot apzīmējumus „ieskaitīts” (i) vai „neieskaitīts” (ni) un iespējams novērtēt mācību 

sasniegumus 10 ballu skalā. 

15. Vērtējumu „ieskaitīts” izglītojamais var iegūt par izvirzītajiem kritērijiem atbilstošu, pareizi 

vai daļēji pareizi (50-70 % ) veiktu darbu, ņemot vērā katra mācību priekšmeta specifiku. 

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

16.1. iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte; 

16.2. iegūtās prasmes un iemaņas, radošums; 

16.3. attieksme pret izglītošanos; 

16.4. mācību sasniegumu attīstības dinamika (1. – 9.klasēs). 

Balles Kritēriji 

9-10 balles 

izglītojamais 

iegūst 

- Ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka spēj mācību 

saturu uztvert, iegaumēt, reproducēt, izmantot pēc parauga 

līdzīgā situācijā, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu 

zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai. 

- Prot risināt atbilstošas problēmas, pamatot un loģiski 

argumentēt domu, saskatīt un izskaidrot likumsakarības. 

- Spēj atsevišķas zināšanas un prasmes sintezēt vienotā ainā, 

pareizi samērot ar realitāti. 

- Spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma 

kritērijus, paredzēt sekas. 

- Prot cienīt un novērtēt atšķirīgu viedokli, veicina sadarbību 

mācību problēmu risināšanā. 

6-8 balles 

izglītojamais 

iegūst 

- Spēj ar izpratni reproducēt mācību saturu (pilnā apjomā vai 

tuvu tam), saskata likumsakarības un problēmas, atšķir 

būtisko no mazsvarīgā. 

- Prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, analoģijas 

vai pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību 

uzdevumus. 

- Uzdoto veic apzinīgi, parāda spējas, kā arī attīstības gribas 

īpašības. 

- Mācību satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi 

vairāk konstatācijas nekā analīzes līmenī. 

- Ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi. 

- Vērojama veiksmīga mācību sasniegumu attīstība. 

4-5 balles 

izglītojamais 

iegūst  

- Ir iepazinis norādīto mācību saturu, prot atšķirt būtisko no 

mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus 

un likumsakarības, gandrīz bez kļūdām risina tipveida 

uzdevumus. 

- Mācību saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami. 

- Mācībās izmanto tradicionālās izziņas metodes, izpildot 

pedagoga norādījumus. 

- Var izteikt personisko attieksmi, izmantojot iegaumēto 

mācību saturu. 

- Ir apguvis sadarbības un saziņas pamatprasmi. 

- Vērojama mācību sasniegumu attīstība. 

1-3 balles 

izglītojamais 

iegūst 

- Pazīst un spēj vienīgi uztvert mācību saturu, bet nespēj 

iegaumēt un reproducēt pietiekamu apgūstamā satura apjomu 

(vismaz 50%), veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga 



labi pazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu 

uzdevumu. 

- Mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir 

būtisko no mazsvarīgā. 

- Personisko attieksmi spēj paust epizodiski vai arī nav sava 

viedokļa. 

- Maz attīstīta sadarbības prasme. 

- Mācību sasniegumu attīstība ir nepietiekama.  

 

17. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtē: 

17.1.  ievadvērtēšanā izglītojamā zināšanas un prasmes vērtē aprakstoši vai ar vērtējumu 

„ieskaitīts” (i) vai „neieskaitīts” (ni); 

17.2. kārtējā vērtēšanā izglītojamā zināšanas un prasmes vērtē: 

17.2.1.  1. klasē aprakstoši; 

17.2.2. 2. klasē latviešu valodā un matemātikā, 3.klasē- latviešu valodā, matemātikā, 

angļu valodā un 4. - 12. klasē visos mācību priekšmetos – ar vērtējumu „ieskaitīts” (i) 

vai „neieskaitīts” (ni); 

17.2.3. svešvalodās atsevišķas valodas prasmes (lasīšanu, klausīšanos, runāšanu, 

rakstīšanu, valodas lietojumu) tiek vērtētas pēc pedagogu ieskatiem – ar „ieskaitīts” 

(i), „neieskaitīts” (ni) vai 10 ballu skalā atsevišķi par kādu noteiktu laika periodu vai 

semestra beigās; 

17.3. nobeiguma vērtēšanā obligāti iekļaujami uzdevumi un jautājumi izglītojamā 

produktīvās darbības kontrolei. Pedagoga vai Izglītības iestādes veidotos nobeiguma 

pārbaudes darbus 4. - 12. klasē vērtē 10 ballu skalā; 

17.4. vērtējums semestrī var nebūt aritmētiski vidējais vērtējums. 

18. Pārbaudes darbu vērtējumu biežums 10 ballu skalā ir ne retāk kā 2 reizes semestrī. 

19. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē: 

19.1. pedagogs mācību procesā; 

19.2. izglītojamo savstarpējā vērtēšanā; 

19.3. izglītojamais pašnovērtējumā; 

19.4. izglītības iestādes administrācija; 

19.5. izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības speciālists; 

19.6. Valsts izglītības satura centrs. 

20. Pirms rudens un pavasara brīvdienām pedagogi 2. - 12. klasēs izliek starpvērtējumu mācību 

priekšmetos, kuros mācību sasniegumi tiek vērtēti ballēs. 

21. Pēcpārbaudījumi un papildus mācību pasākumi (konsultācijas) izglītojamam mācību gada 

beigās ir organizējami atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. 

22. Izglītojamo mājas darbu vērtēšana: 

22.1. mājas darbi ir vērtējami un fiksēti klases E-žurnālā; 

22.2. mājas darbi tiek vērtēti ieskaitīts/neieskaitīts. 

23. 10. klasē izglītojamie (programmu kodi – 31011011, 31013011) izvēlas zinātniski 

pētnieciskā darba tēmu, kuru izstrādā un aizstāv 11. klasē. Izglītojamā darbu novērtē 10 

ballu skalā, ierakstot to E-žurnālā. 



24. Izglītojamam, kurš mācās ārzemēs (uz laiku līdz 1 gadam), E-žurnālā vērtējuma aile mācību 

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

(aizbildņi) 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 attiecīgo mācību 

priekšmetu pedagogus, kā arī intervējot izglītojamā vecākus un izglītojamo; ar Izglītības 

iestādes direktora rīkojumu nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena 

semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā 

izglītības programmā. 

V. Izglītojamo mācību sasniegumu plānošana un vadība 

25. Valsts pārbaudes darbi tiek organizēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā laikā un 

kārtībā. 

26. Līdz katra mēneša 25. datumam pedagogi iesniedz informāciju direktora vietniekam 

izglītības jomā par pārbaudes darbu datumiem nākamajam mēnesim. Pārbaudes darbu 

grafiks nākamajam mēnesim tiek izlikts pie informatīvā stenda iepriekšējā mēneša pēdējā 

dienā. 

27. Direktora vietnieks izglītības jomā veido pārbaudes darbu grafiku mēnesim. 

28. Lai novērstu izglītojamā pārslodzi, vienā dienā izglītojamam drīkst būt ne vairāk par 2 

pārbaudes darbiem. 

29. Izglītības iestādes administrācija: 

29.1. nodrošina vienotu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu izglītības iestādē; 

29.2. nodrošina pedagogu un vecāku sadarbību izglītojamo sasniegumu analīzē; 

29.3. ne retāk kā reizi semestrī pārbauda, kā pedagogi veikuši ierakstus par izglītojamo 

sasniegumiem E-žurnālā. 

30. Pedagogi: 

30.1. mācību gada sākumā iepazīstina izglītojamos ar iekšējos noteikumos noteikto kārtību, 

kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi Izglītības iestādē; 

30.2. atbilstoši mācību priekšmeta standartam un programmai nosaka pārbaudes darbu 

veidus un norises laiku; 

30.3. veidojot nobeiguma pārbaudes darbus, izstrādā vērtēšanas kritērijus un ar tiem, pirms 

darba veikšanas, iepazīstina izglītojamos; 

30.4. ievēro vienotu pieeju pārbaudes darbu, diagnosticējošo darbu un valsts pārbaudes 

darbu rezultātu apstrādē, analīzē un vērtēšanā, iegūtās informācijas izmantošanā; 

30.5. izvēlas piemērotākās vērtēšanas formas un metodes, lai dotu iespēju katram 

izglītojamam apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas; 

30.6. veicot pārbaudes darbu analīzi, plāno turpmāko mācību procesu. 

31. Par pārbaudes darba norises laiku izglītojamiem tiek paziņots iepriekš. Pedagogs, vismaz 

nedēļu pirms pārbaudes darba, informē izglītojamos par pārbaudes darba saturu, vērtēšanas 

kritērijiem un darbu labošanas ilgumu (kas nepārsniedz vienu nedēļu). 

32. 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 izglītojamajam ir tiesības divu nedēļu laikā pēc gada vērtējuma paziņošanas 

iesniegt lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā. Šādā gadījumā: 

32.1. Izglītības iestādes direktors izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā 

priekšmeta metodiskās komisijas pedagogus); 

32.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta programmā noteiktajām 

prasībām un izglītojamā mācību sasniegumu analīzi, ja nepieciešams, organizē 

pēcpārbaudījumu un sniedz atzinumu izglītības iestādes direktoram; 

32.3. Izglītības iestādes direktors pieņem lēmumu par izglītojamā gada vērtējuma 

apstiprināšanu attiecīgajā mācību priekšmetā vai tā pārskatīšanas kārtību un informē 

par to vecākus vai pilngadīgo izglītojamo. 

VI. Sadarbība ar vecākiem 

33. Mācību sasniegumus vērtē regulāri, informējot vecākus (vai aizbildņus) par izglītojamā 

iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. 

34. Klases audzinātājs nodrošina izglītojamo un viņa vecāku iepazīstināšanu ar izglītojamā 

sekmēm ikmēneša sekmju izrakstā. Vecāki ar parakstu apliecina iepazīšanos ar sekmju 

izrakstu. 

35. Tiekoties ar vecākiem, pedagogam ir atļauts izmantot tikai tos žurnālā vai citos dokumentos 

izdarītos ierakstus, kas attiecas uz šo vecāku bērnu. 

36. Ja ir nepieciešams, klašu vecāku sapulcēs vecākus iepazīstina ar valsts pamatizglītības un 

vidējās izglītības standartiem, mācību priekšmetu standartiem un programmām. 

VII. Izglītojamā mācību sasniegumu atspoguļošana 

37. Izglītojamā mācību sasniegumu atspoguļošanu īsteno saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos 

noteikto kārtību. 

38. 1. - 12. klašu izglītojamo sasniegumus ieraksta E-žurnālā un 1. - 9. klašu izglītojamiem arī 

dienasgrāmatās. 

39. Mācību sasniegumus ieraksta liecībās, kopsavilkumu žurnālos, apliecībās par pamatizglītību 

un atestātos par vidējo izglītību saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

40. Ja izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā, tiek ierakstīta saņemtā balle. Ja 

saņemtais vērtējums ir „ieskaitīts”, tiek ierakstīts apzīmējums „i”, ja saņemtais vērtējums ir 

„neieskaitīts”, tiek ierakstīts apzīmējums „ni”. 

41. Apzīmējumu „nv” (nav vērtējuma), nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus, 

E-žurnālā lieto: 

41.1. izglītojamais vērtēšanas brīdī darbu nav nodevis; 

41.2. izglītojamais atsakās atbildēt uzdoto; 

41.3. semestra un gada vērtējumos, ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību 

sasniegumus. 

42. Ja attiecīgajā mācību priekšmetā izglītojamais ir izstrādājis projektu darbu vai ar labiem 

panākumiem piedalījies konkursos, olimpiādēs, izglītojamais var saņemt papildus vērtējumu 

par savu darbu. 



43. 3.,6.,9., 11. un 12. klases izglītojamos iepazīstina ar valsts noteikto pārbaudījumu prasībām 

divreiz mācību gada laikā. 

VIII. Vērtējuma uzlabošana 

44. Izglītojamiem ir iespējas, vienojoties ar pedagogu, uzlabot: 

44.1. saņemto nepietiekamo vērtējumu nobeiguma pārbaudes darbos; 

44.2. saņemto pietiekamo vērtējumu nobeiguma pārbaudes darbos, ja izglītojamais pirms 

pārbaudes darba kārtošanas ir ilgstoši slimojis. 

45. Ja izglītojamais slimības vai kādu citu attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz pārbaudes 

darbu, tad izglītojamais kārto pārbaudes darbu divu nedēļu laikā pēc atgriešanās izglītības 

iestādē, individuāli vienojoties ar pedagogu par izpildes laiku. Ja izglītojamais divi nedēļu 

laikā nenokārto pārbaudes darbu, tad viņš nesaņem vērtējumu. E-žurnālā pedagogs blakus 

ierakstam „n” (nav bijis stundā) veic ierakstu – „nv” (nav vērtējuma). Ilgstošas slimības 

gadījumā neveikto pārbaudes darbu izpildes termiņš, vienojoties ar pedagogu, tiek 

pagarināts. 

46. Izglītojamam, kurš kārtējā vai nobeiguma vērtēšanā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 

ballēm, pedagogs sniedz individuālu konsultāciju. Ja nepieciešams, uz noteiktu periodu 

nodrošina atbalsta pasākumus mācību sasniegumu un mācīšanās prasmju uzlabošanai. 

47. Vienojoties ar mācību priekšmeta pedagogu un saņemot Izglītības iestādes direktora 

saskaņojumu, izglītojamais semestra vērtējumu var uzlabot, veicot papildus mācību darbu un 

saņemot par to augstāku vērtējumu. 

48. Gada vērtējuma uzlabošanu notiek ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

IX. Noslēguma jautājumi 

49. Iekšējie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi 

Izglītības iestādē ir saistoši visiem Izglītības iestādes pedagogiem, izglītojamiem un viņu 

vecākiem. 

50. Grozījumus iekšējos noteikumos veic ar Izglītības iestādes direktora rīkojumu, balstoties uz 

pedagoģiskās padomes ieteikumiem. 

51. Iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamo mācību sasniegumi Bauskas 

2.vidusskolā” stājas spēkā ar 2014. gada 20. februāri. 

52. Ar šo iekšējo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušām 2013. gada 12. 

novembra Bauskas 2. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību un 2013. 

gada 29. augusta Bauskas 2. vidusskolas krievu valodas (svešvalodu) metodiskās komisijas 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 


