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Audzēkņu sasniegumu vērtēšanas,  

audzēkņu pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība 
Bēne 

 

1. Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas principi 

1.1. pozitīvo sasniegumu summēšana; 

1.2. pārbaudes obligātums; 

1.3. sistemātiskums un regularitāte; 

1.4. vērtēšanas atklātība, saprotamība un pieejamība; 

1.5. objektivitāte; 

1.6. audzinošais princips – vērtēšanai jāsekmē audzēkņa radošie panākumi, 

jāattīsta paškritika un atbildības sajūta; 

1.7. diskusiju princips – vērtēšanā jāņem vērā audzēkņu viedoklis; 

1.8. sadarbības princips – spēja nonākt pie kopīgiem rezultātiem. 

2. Audzēkņu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtība 

2.1. formas – 

 praktiski produktīvā 

 mutvārdu 

2.2. veidi – kārtējā kontrole  

2.3. periodiskā kontrole 

 mācību koncerts 

 tehniskā ieskaite 

 kolokvijs 

 noklausīšanās 

 pārbaude patstāvīgajā darbā 

 konkursi 

 starpskates 

2.4. rezumējošā kontrole – 

 pārbaudes koncerts (slēgtais0 

 tehniskā ieskaite 

 mācību programmas noslēguma koncerts (atklātais) 

 skates 

 izstādes 

 projekti 

3. Audzēkņu mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotiem rezultātiem 

10 ballu sistēmā un divdaļīgo vērtējuma skalu – „ieskaitīts” un „neieskaitīts”. 

Vērtējuma skaidrojums pielikumā. 

4. Mācību vērtēšanas komponenti izstrādāti un pievienoti katras profesionālās 

ievirzes izglītības programmu apakšprogrammām. 

5. Audzēkņu mācību rezultātus ieraksta sekmju žurnālos. 

BĒNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 



6. Audzēkņu pārcelšana 

6.1. pie audzēkņu pārcelšanas tiek ņemts vērā katra mācību priekšmeta gada 

vērtējums; 

6.2. par pārcelšanu lemj skolas direktors, konsultējoties ar skolas pedagoģisko 

padomi; 

6.3. lēmumu par audzēkņu atstāšanu tajā pašā klasē otru gadu pieņem pēc 

rakstveida vienošanās ar vecākiem; 

6.4. īpašos gadījumos, ja audzēknim ir atbilstošas zināšanas, iemaņas un 

prasmes, skolas pedagoģiskā padome lemj par iespēju audzēknim konkrētā 

izglītības programmā vienā gadā atzīt par apgūtu divu klašu mācību priekšmetu 

programmu saturu. Jautājumu skolas pedagoģiskā padome izskata, ja: 

6.1.1. vecāki iesnieguši direktoram pamatotu iesniegumu ar lūgumu 

atļaut audzēknim vienā gadā apgūt divu klašu mācību programmu 

saturu; 

6.1.2. direktors pēc konsultēšanās ar audzēkņa pedagogiem, kā arī pēc 

vecāku iesnieguma izvērtēšanas ar rīkojumu noteicis nepieciešamo 

ieskaišu norises laiku; 

6.1.3. audzēknis līdz noteiktajam laikam ir nokārtojis ieskaites konkrētā 

izglītības programmā par turpmāk paredzēto mācību priekšmetu 

programmu saturu (rezultāti noformēti protokola veidā). 

7. Audzēkņu atskaitīšana 

7.1.audzēkņi var tikt atskaitīti no skolas par rupju iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpumu; 

7.2.par sistemātisku mācību stundu kavējumu bez attaisnojoša iemesla; 

7.3.uz vecāku iesnieguma pamata; 

7.4.par atskaitīšanu lemj skolas direktors. 

8. Eksāmeni, beidzot „Instrumentālās mūzikas” apakšprogrammu 6. un 8.klasi, 

„Vizuāli plastiskās mākslas” programmas 7.klasi un Datordizaina programmas 

5.kursu. 

8.1.skolas beigšanas eksāmenus drīkst kārtot visi audzēkņi, kuri saņēmuši 

pietiekošu (ne mazāk kā 4 balles) vai „ieskaitīts” vērtējumu visos mācību 

priekšmetos; 

8.2.ja kādā mācību priekšmetā nav vērtējuma (neatestēts), tad pie eksāmena 

audzēknis netiek pielaists un saņem liecību; 

8.3.ja zināšanas kādā eksāmenā novērtētas ar 3 ballēm un zemāk, pārējos 

pārbaudījumus drīkst kārtot. Šajā gadījumā audzēknis saņem sekmju izrakstu, bet 

nenokārtoto pārbaudījumu drīkst kārtot ar pedagoģiskās padomes lēmumu 

noteiktajā laikā: 

8.4. vērtējumu skolas beigšanas apliecībā izliek ņemot vērā pēdējā mācību 

gada galīgo vērtējumu attiecīgajā priekšmetā. 

 

Kārtība izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.822. 

Audzēkņu sasniegumu vērtēšanas, audzēkņu pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība 

apspriesta un pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē. 

 

DIREKTORE____________________________G.Aleksejeva 


