
1. Pielikums

Referātu vērtēšanas kritēriji 10. klasē

Zinātniskā pētniecība – darbības sfēra, kas saistīta ar zinātnisku izzināšanu, parādību analīzi un uz 
to balstītiem secinājumiem. (Pedagoģisko terminu skaidrojošā vārdnīca)

Referāts – izvērsts publisks ziņojums par noteiktu tematu.

Laiks Kritēriji Vērtējuma veids Piezīmes

1. semestra 
starpvērtējums

- izvēlēts temats

- vienošanās ar vadītāju

-iepazīšanās ar prasībām

  referāta izstrādei

-atrasti, pierakstīti daži avoti 
vai grāmatas par tematu

i vai ni

1. semestra vērtējums - izveidots plāns (saturs)

- atrastas, pierakstītas  2-3 
grāmatas, raksti vai 
elektroniski avoti par tematu

- notikusi konsultēšanās ar 
skolotāju

- uzrakstīta vismaz 1 lappuse

balles 

Ja paveikts viss 
minētais- 4 balles

ja vairāk- virs 4 
ballēm attiecīgi 
novērtē skolotājs

2. semestra 
starpvērtējums

-no referāta plānotajām 
nodaļām uzrakstītas ¾, ir 
ievērotas atsauces, izveidots 
literatūras un avotu saraksts, 
skolēns ir konsultējies 
vairākas reizes, ir  izpildījis 
skolotāja norādījumus

balles Skolotājs nosaka 
uzdevumus katrā 
konsultēšanās reizē 
un vērtē ballēs 
atkarībā no šo 
uzdevumu izpildes

2. semestra vērtējums Referāts pabeigts pilnībā, ir 
uzrakstīti secinājumi, 
noslēgts literatūras un avotu 
saraksts, ievērotas tehniskā 
noformējuma prasības

balles

Ja nevainojamā 
izpildījumā paveikts 
viss minētais- 8-9

Skolotājs par 
attieksmi vai 
radošumu var 
palielināt vērtējumu 
līdz 10 ballēm

Gada vērtējums Referāts pabeigts pilnībā, ir 
uzrakstīti secinājumi, 
noslēgts literatūras un avotu 
saraksts, ievērotas tehniskā 
noformējuma prasības

balles

(referāta 
aizstāvēšanā iegūtais 
vērtējums)

Gada vērtējumu var 
paaugstināt, izpildot 
skolotāja 
norādījumus pēc 
aizstāvēšanas

P.S. 1. Ja referāts nav izstrādāts, mācību gada beigās jūnijā izglītojamajam tiek nozīmēti papildus 
mācību pasākumi, pēc šajā laikā paveiktā tiek izlikts gada vērtējums.

P.S. 2. Nopietnas slimības vai objektīvu apstākļu dēļ (skolas maiņa u.c.) dēļ izglītojamais var tikt 
atbrīvots no referāta rakstīšanas, liecībā ierakstot simbolu „a”.

P.S. 3. Pārnākot no citas skolas, izglītojamajam tiek ieskaitīts iepriekšējā skolā iegūtais  referāta vai 
ZPD vērtējums.



ZPD vērtēšanas kritēriji 11. klasē

Laiks Kritēriji Vērtējuma veids Piezīmes

1. semestra 
starpvērtējums

-Papildināts 10. kl. referāts, 

-notikusi konsultēšanās ar 
skolotāju, 

-izstrādāts ZPD izstrādes  
plāns

i vai ni Ja sāk jaunu tematu- 
formulēts temats, 
izveidots darba 
zinātniskais aparāts, 
ir vienošanās ar 
skolotāju, ir 
apmeklētas 
konsultācijas

1. semestra vērtējums -izstrādāta ZPD teorētiskā 
daļa,

- papildināts literatūras, 
avotu saraksts,

-izpildīti skolotāja 
norādījumi,

-teksts noformēts atbilstoši 
tehniskajām prasībām

balles Skolotājs nosaka 
uzdevumus katrā 
konsultēšanās reizē 
un vērtē ballēs 
atkarībā no šo 
uzdevumu izpildes

2. semestra 
starpvērtējums

- izstrādāta pētījuma 
praktiskā daļa,

- melnrakstā pabeigts viss 
ZPD,

- notikusi konsultēšanās, 
izpildīti skolotāja 
norādījumi

balles Skolotājs nosaka 
uzdevumus katrā 
konsultēšanās reizē 
un vērtē ballēs 
atkarībā no šo 
uzdevumu izpildes

ZPD aizstāvēšana 
skolas lasījumos

aprīlī

Noteiktajā laikā pabeigts, 
noformēts un iesiets ZPD

balles 

pēc kritērijiem 
vērtēšanas lapā

Sekcijām, ievērojot 
zinātņu virziena 
specifiku, vērtēšanas 
lapas var būt 
atšķirīgas

2. semestra vērtējums balles

(lasījumos iegūtais 
vērtējums)

Skolēns var 
paaugstināt 
aizstāvēšanā iegūto 
vērtējumu, izpildot 
skolotāja prasības, 
norādījumus

Gada vērtējums balles Vērtējumu skolotājs 
izliek, ņemot vērā 
galvenokārt 2. 
semestrī veikto darbu 
un ZPD novērtējumu 
lasījumos.

P.S.1. Ja ZPD nav izstrādāts (nav pabeigts vai nav aizstāvēts), mācību gada beigās izglītojamajam tiek 
nozīmēti papildus mācību pasākumi jūnijā, pēc tiem tiek izlikts gada vērtējums.

P.S.2. Nopietnas slimības vai objektīvu apstākļu dēļ (skolas maiņa u.c.) dēļ izglītojamais var tikt 
atbrīvots no ZPD rakstīšanas, liecībā ierakstot simbolu „a”.

P.S.3. Pārnākot no citas skolas, izglītojamajam tiek ieskaitīts iepriekšējā skolā iegūtais ZPD vērtējums.


