1. Pielikums Smiltenes vidusskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai
SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBĀS
1. Ikdienas mācību procesā tiek izmantota formatīvā vērtēšana. Formatīvās vērtēšanas
veidu nosaka skolotājs. Skolotājs var izmantot informatīvus apzīmējumus “ieskaitīts”
un “neieskaitīts”, lai sniegtu atgriezenisko saiti par apgūto. Ierakstu “nav vērtējuma”
skolēns saņem, ja darbs nav veikts. Ieraksti “ieskaitīts”, “neieskaitīts” un “nav
vērtējuma” neietekmē summatīvo vērtējumu.
2. Summatīvi (10 ballu skalā) var vērtēt, organizējot tēmu noslēguma pārbaudes darbus
vai izmantojot procentu sistēmu ikdienas vērtēšanā un uzkrājot datus par paveikto.
3. Organizējot tēmu noslēguma pārbaudes darbus, skolotājs skolēnus iepazīstina ar darba
veikšanas nosacījumiem – izpildes laiku, veidu, darbu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas
kritērijiem. Vērtējums ballēs tiek izlikts atbilstoši procentiem no kopējā iegūto punktu
skaita. Skolotājs var ņemt vērā arī ikdienas darbu vērtējumus, kas izteikti procentos,
nosakot to proporciju kopējā vērtējumā.
4. Izmantojot procentu sistēmu ikdienas vērtēšanā un uzkrājot datus par paveikto, netiek
izmantoti informatīvi apzīmējumi “ieskaitīts”, “neieskaitīts” un “nav vērtējuma”. Par
katru darbu skolēns saņem procentuālu vērtējumu atkarībā no iegūto punktu skaita.
Skolotājs eklasē atzīmē saņemtos procentus. Par neizpildītu darbu tiek izlikti 0 %. Tēmas
noslēgumā summatīvais vērtējums tiek izlikts, ņemot vērā saņemtos procentus ikdienas
darbos.
5. Skolotājs skolēnus savlaicīgi informē par vērtēšanas veidu un pārbaudes darba
kritērijiem, īstenojot summatīvo vērtēšanu.
6. Noslēguma pārbaudes darbu laiku skolotājs ieraksta pārbaudes darbu grafikā eklasē.
7. Noslēguma pārbaudes darbu skaits vienā dienā:
5.1. 1.- 9.klasei ir ne vairāk kā viens;
5.2. 10. -12.klasei ir ne vairāk kā divi.
8. Semestra vērtējums veidojas no visiem summatīvajiem vērtējumiem, ko skolēns
saņēmis mācoties klātienē, gan arī mācoties attālināti.
9. Semestra vērtējumu veido visu semestrī saņemto vērtējumu ballēs vidējais aritmētiskais,
noapaļojot ar uzviju, sākot ar X,6.
10. Lai skolēns saņemtu gala vērtējumu semestrī, viņam ir jābūt vērtējumiem obligātajos
pārbaudes darbos, kurus ir noteicis skolotājs.
11. Saņemtos vērtējumus var uzlabot 2 nedēļu laikā.
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