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KĀRTĪBA,

KĀDĀ TIEK VEIKTA MĀCĪBU SASNIEGUMU

UZLABOŠANA JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
01.09.2014.

Nr.3

1. Izglītojamajam, kura tēmas noslēguma pārbaudes darbs ir novērtēts zem četrām

ballēm, darbs nav veikts vai saņemts ieraksts „nv”, ir tiesības un pienākums šo
pārbaudes darbu veikt atkārtoti individuālo konsultāciju laikā, kas paredzētas mācību
sasniegumu uzlabošanai, iepriekš tam mērķtiecīgi sagatavojoties*.
2. Izglītojamajam, kurš pārbaudes darba laikā nav bijis skolā attaisnojošu iemeslu dēļ

vai saņēmis ierakstu „nv”, ir tiesības un pienākums šo darbu veikt individuālo
konsultāciju laikā, kas paredzētas mācību sasniegumu uzlabošanai, divu nedēļu laikā
pēc atgriešanās skolā vai pēc pārbaudes darba norises dienas, pirms tam mērķtiecīgi
sagatavojoties*.
3. Izglītojamais atkārtoti pārbaudes darbu var veikt vienu reizi 2 nedēļu laikā pēc

vērtējuma vai ieraksta ”nv” saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā, vienojoties ar
skolotāju, šo laiku var pagarināt*.
4. Pedagoga pienākums ir rast iespēju izglītojamajam atkārtoti veikt pārbaudes

darbu*.
5. Svītrots
6. Lai nodrošinātu atkārtotā darba mērķtiecīgumu un rezultativitāti, pedagogam ir

tiesības pieprasīt no izglītojamā pirms atkārtotā pārbaudes darba veikt šādus
pasākumus* :
6.1. obligātu konsultācijas mācību sasniegumu uzlabošanai apmeklēšanu, kurā

pedagogs palīdz novērst trūkumus izglītojamā zināšanās;
6.2. kļūdu labojumu uzrādīšanu pirms atkārtotā darba;
6.3. pārbaudīt izglītojamajam teorijas zināšanas pirms atkārtotā darba

veikšanas vai citādi pārliecināties par izglītojamā gatavību rezultatīvam
darbam.
7. Uzlaboto vērtējumu fiksē žurnālā, labojot iepriekš saņemto vērtējumu, un tam ir noteicošā

loma, izliekot semestra vērtējumu.
8. Izglītojamais pēc nepieciešamības var gatavoties pārbaudes darbam pirms tā
norises, apmeklējot papildus individuālās konsultācijas mācību sasniegumu
uzlabošanai*.
9. Izglītojamajam, kura pārbaudes darbs ir novērtēts virs četrām ballēm, var tikt dota

iespēja šo darbu vienu reizi veikt atkārtoti individuālo konsultāciju laikā, par to
vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju*.
10. Nestandarta situācijās, kas attiecas uz atkārtotu darbu rakstīšanu, izglītojamais vai

pedagogs vēršas pēc padoma pie direktora vietnieka mācību darbā.

* Izņemot mācību priekšmetus matemātika, fizika, kuros šīs kārtības 1., 2., 3., 4., 6.,

8., 9.punktu precizē pielikums Nr.1.
Direktora vietniece izglītības jomā

R.Kļaviņa

Izmaiņas kārtībā apspriestas pedagoģiskās padomes sēdē 29.08.2014.
Pielikums nr.1
Mācību priekšmetos „matemātika“ un „fizika“:

1. Izglītojamajam, kura tēmas noslēguma pārbaudes darbs ir novērtēts zem četrām ballēm,

iespēja to labot ir tikai tad, ja izpildītas sekojošas prasības:
pirms pārbaudes darba veikšanas apmeklētas vismaz 2 konsultācijas;

1.1.
1.2.

veikts pārbaudes darba kļūdu labojums un apmeklēta vēl viena konsultācija pirms
atkārtotā pārbaudes darba.

2.

Izglītojamais, kurš bez attaisnojoša iemesla (direktora rīkojums vai ārsta zīme)

neierodas uz tēmas noslēguma pārbaudes darbu, 2 nedēļu laikā tas jāveic bez
pārrakstīšanas iespējas.
3. Vērtējumus tēmas noslēguma pārbaudes darbos, kuros iegūtas 4 balles un vairāk, nav
paredzēts labot. Izglītojamais semestra beigās var izmantot iespēju uzrakstīt semestra

noslēguma darbu par visām apgūtajām tēmām. Šī darba vērtējums nosaka
semestra vērtējumu.

