Rīgas 54. vidusskolas

Vērtēšanas kārtība attālinātas mācības laikā
(ārkārtas situācijas laikā)
1. Mājas darbu izpilde un vērtēšana:
1.1.

Skolotājs plāno mājas darbu veidu un skaitu atbilstoši skolēnu vecumposmam un viņu
prasmēm.

1.2.

Skolotājs iesūtītos vērtēšanai paredzētos darbus vērtē ar a/i/ni/nv. Ja skolēns nedēļas
laikā nav iesniedzis darbus, kurus tika plānots vērtēt, skolotājs ieliek n/v.

1.3.

Skolēnu darbi tiek pieņemti un vērtēti tikai iesūtīšanai paredzētajā periodā.

1.4.

Mājasdarba rakstīšanas procesā skolēniem un vecākiem neskaidrību gadījumos vērsties
pie priekšmeta skolotāja.

1.5.

Ņemot vērā, ka skolēniem ir dots laiks un pieejami dažādi palīglīdzekļi un materiāli,
mājasdarbu vērtējumu uzlabot nav paredzēts, pārpratumu gadījumos sazināties ar
mācību priekšmeta skolotāju.

1.6.

Vērtējums tiek ierakstīts e-klases žurnālā.

2. Noslēguma pārbaudes darbu (pārbaudes darbu) rakstīšana un vērtēšana:
2.1.

Pārbaudes darbu skaits 10 ballu skalā semestrī ir noteikts Rīgas54. vidusskolas
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumos.

2.2.

Skolotājs savlaicīgi plāno pārbaudes darba datumu un ieraksta to e-klasē.

2.3.

Skolotājs vismaz vienu mācību stundu iepriekš nosūta izglītojamajiem informāciju par
to, kādas prasmes tiks pārbaudītas un vērtēšanas principus.

2.4.

Noslēguma pārbaudes darba veidu (uzdevumi.lv vai cits) un laiku skolotājs plāno pēc
saviem uzskatiem.

2.5.

Noslēguma pārbaudes darbu saturam jāatbilst 10 balles sistēmai.

2.6.

Skolotājam ir tiesības vērtējumu 10 ballu skalā izlikt, summējot iepriekš iesūtītajos
darbos iegūtos punktus, iepriekš par to vienojoties ar izglītojamajiem.

2.7.

Attālinātās mācīšanās laika periodā skolēns noslēguma pārbaudes darbu (pārbaudes
darbu) raksta tikai vienu reizi (netiek dota iespēja pārrakstīt), jo viņam ir pieejami
dažādi palīglīdzekļi.

2.8.

Ja skolēns rakstīšanas periodā slimo vai ir citi attaisnojoši apstākļi, par kuriem ir
paziņots klases audzinātājam, viņš tiek atbrīvots no pārbaudes darba rakstīšanas.

2.9.

Ja skolēns šajā periodā nav rakstījis vai nav saņēmis summatīvo vērtējumu par izpildīto
darbu vairāk kā vienu reizi, izvērtējot visus apstākļus, skolotājām ir tiesības mācību

gada beigās lūgt izglītojamo rakstīt semestra noslēguma pārbaudes darbu, iekļaujot
visus tematus.
3. Noslēguma pārbaudes darbu labošana ( darbi līdz 13.03.2020.)
3.1.

Noslēguma pārbaudes darbus, kuri tika veikti līdz 13.03.2020. (līdz ārkārtas situācijas
paziņošanai) skolēniem ir tiesības labot vai rakstīt atsevišķi paredzētajā laikā.

3.2.

Skolēns savlaicīgi rakstiski piesakās skolotājam ( izmantojot “E-klases” pastu) uzlabot
konkrētu mācību satura tēmas noslēguma pārbaudes darbu un vienojas ar skolotāju par
darba veikšanas laiku. Skolēns ir atbildīgs par atkārtota mācību satura tēmas noslēguma
pārbaudes darba veikšanu skolotāja noteiktajā termiņā.

3.3.

Skolotājs pēc saviem uzskatiem organizē noslēguma pārbaudes darbu rakstīšanu vai
labošanu.

4. Noslēguma jautājumi:
4.1.

Noteikumi ir spēkā valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa laika periodā.

4.2.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos saziņa ar skolotājiem, skolēniem, vecākiem un
skolas administrāciju notiek telefoniski vai citā iespējamā elektroniskajā veidā.

