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 APSTIPRINU 

______________I. Logina 

 Privātās sākumskolas “DOMDARIS” direktore 

 ___.___. 2016. 
 

  Nr. 

 

Privātās sākumskolas “DOMDARIS” 
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 32. un 35. pantu, Vispārējā izglītības likuma 15., 16., 

17., 19. pantu, 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” un saskaņā ar privātās sākumskolas 

“DOMDARIS” nolikuma 4.panta 15.punktu. 
 

 

I Vispārējie jautājumi 
 
1.1. Izglītojamo zināšanu un sasniegumu vienota vērtēšanas kārtība tiek veidota saskaņā 

ar Izglītības likumu (Saeima 29.10.1998. likums), Vispārējās izglītības likumu ( Saeima 

10.06.1999. likums), MK 2014. gada 12. augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem", MK 2015.gada 13.oktobra noteikumiem 

Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo 

klasi.”; 

 
1.2. Ar vērtēšanas kārtību, saturu un metodēm jāiepazīstina visi skolas pedagogi, 

izglītojamie un viņu vecāki. Par to atbildīgi direktora vietniece izglītības jomā un klases 

audzinātāji; 

 
1.3. Vērtēšanas kārtību ievieto skolas mājas lapā; 

 
1.4. Vērtēšanas kārtības prasības privātajā sākumskolā „DOMDARIS” ir vienādas 

visām izglītības programmām, mācību priekšmetiem un visiem pedagogiem. 
 
 

II Mērķi un uzdevumi 
 
2.1. Mērķi: 

 

2.1.1. nodrošināt izglītojamo vērtēšanas kvalitāti privātajā sākumskolā „DOMDARIS” 

atbilstoši Valsts pamatizglītības standarta prasībām; 

 

2.1.2 objektīvi novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus, lai sekmētu izglītojamo 

izpratni par mācīšanās panākumiem; 

 

2.2. Uzdevumi: 
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2.2.1. konstatēt katra izglītojamā sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

temperamentu un veselības stāvokli; 

 

2.2.2. veikt nepieciešamo mācību darba korekciju izglītojamo mācību sasniegumu 

uzlabošanai; 

 

2.2.3. sekmēt izglītojamo līdzatbildību par mācību rezultātiem, veidojot adekvātu 

pašvērtējumu; 

 

2.2.4. veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku sadarbību. 

 

 

III Izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšana 
 
3.1. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti daudzpusīgi un objektīvi, lai realizētu: 

 
3.1.1. prasību atklātības un skaidrības principu, kontrolējot mācību priekšmeta standartā 

noteikto obligātā mācību satura pamatprasību apguvi; 

 
3.1.2. pozitīvo sasniegumu summēšanas principu, reģistrējot pozitīvos sasniegumus 

visos mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņos - zināšanu iegaumēšanas un sapratnes, 

to lietošanas un patstāvīgas produktīvas darbības līmenī; 

 
3.1.3. vērtējuma atbilstības principu, dodot izglītojamam iespēju apliecināt savas 

zināšanas un prasmes visiem mācību sasniegumu vērtēšanas līmeņiem atbilstošos 

uzdevumos, jautājumos, piemēros un situācijās; 

 
3.1.4. vērtējuma noteikšanai izmantoto vērtēšanas metodisko paņēmienu dažādības 

principu, izmantojot pārbaudes rakstos, mutvārdos  un  kombinēti,  individuālo  un 

grupas sasniegumu vērtēšanu un dažādus pārbaudes darbus (piemēram, diagnosticējošie 

darbi, pārbaudes darbi, praktiskie darbi, projektu darbi, ieskaites); 

 
3.1.5. vērtēšanas regularitātes principu, lai izglītojamo un viņa vecākus informētu par 

iegūtajām zināšanām, apgūtajām prasmēm, iemaņām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku; 

 
3.1.6. vērtējuma obligātuma principu, izvirzot prasību, lai izglītojamais iesaistītos 

mācību procesā un iegūtu savām spējām atbilstošu vērtējumu. 

 
3.2. Vērtētājs var būt: 

 
3.2.1. pats skolēns, klasesbiedri, skolotājs ( iekšējā vērtēšana); 

 
3.2.2. skolas administrācija (ārējā vērtēšana); 

 
3.3. Vērtēšana ir integrēta mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc veicama visā mācību 

laikā, izvēloties piemērotāko: 

 
3.3.1. vērtēšanas vietu mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, nobeiguma 

vērtēšana); 
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3.3.2. vērtēšanas mērķi (diagnosticējošā vērtēšana, veidojošā jeb formatīvā vērtēšana, 

apkopojošā jeb summatīvā vērtēšana); 

 
3.3.3. vērtēšanas norises veidu (mutvārdos, rakstos vai  kombinēti  -  rakstos  un 

mutvārdos, rakstos un praktiskos darbos u. tml.); 

 
3.3.4. vērtēšanas saturu (zināšanu, prasmju, snieguma, kompetences vērtēšana); 

 
3.3.5. vērtējumu un tā atspoguļošanas veidu; 

 
3.3.6. vērtēšanu var organizēt, izmantojot dažādus metodiskos paņēmienus, tie ir 

aprakstīti mācību priekšmeta programmā; 

 

3.4. Izglītojamo mācību sasniegumi dažādos mācību priekšmetos un dažādos izglītības 

posmos tiek vērtēti: 

 
3.4.1. bezatzīmju (aprakstošajā) vērtēšanas sistēmā; 

 
3.4.2. ar vērtējumu ,,ieskaitīts/ neieskaitīts"; 

 
3.4.3. 10 ballu vērtēšanas skalā; 

 
3.5. Mācību darbā viss vērtēšanas process ir balstīts uz konkrētiem kritērijiem - 

izglītojamo sasniegumi tiek salīdzināti ar mācību priekšmetu standartu prasībām; 

 
3.6. Pārbaudes darbu veidus, skaitu un norises termiņus nosaka mācību priekšmeta 

pedagogs, tie atzīmēti mācību priekšmetu pārbaudes darbu plānā; 

 
3.7. Valsts diagnosticējošo darbu veidi un to norises termiņi noteikti MK noteikumos 

un mācību priekšmeta standartā. 
 

 

IV Vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni 
 
4.1. Vērtēšanas iedalījums pēc mērķa: 

 
- diagnosticējošā vērtēšana, 
- formatīvā (attīstošā) vērtēšana, 
- summatīvā (apkopojošā) vērtēšana. 

 
4.2. Vērtēšanas metodiskie paņēmieni: 

 
- ievadvērtēšana, 
- kārtējā vērtēšana, 
- nobeiguma vērtēšana. 

 
4.3. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas, metodiskos paņēmienus, pārbaudījumu 

apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka mācību sasniegumu 

vērtētājs, ievērojot attiecīgā mācību priekšmeta saturu un skolā īstenotās pamatizglītības 

programmas. 
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V Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 
 
5.1. Izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši. Tas ir īss mutisks un/vai   

rakstisks   vērtējums   par   izglītojamā   mācību   darbību,   mācīšanās   stilu, saskarsmes 

un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības 

dinamiku. Klases žurnālā vērtējumu izsaka izmantojot šādus apzīmējumus:  

„ + „- apguvis, „ / „ - daļēji apguvis, „ – “- vēl jāmācās; 

 
5.2. Izglītojamā mācību sasniegumus 2.klasē matemātikā un latviešu valodā vērtē 10 

ballu skalā, bet 3.klasē matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā vērtē 10 ballu 

skalā, pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši, 

klases žurnālā vērtējumu izsakot izmantojot šādus apzīmējumus: „ + „- apguvis, „ / „ - 

daļēji apguvis, „ – “- vēl jāmācās; 

 

5.3. Izglītojamā mācību sasniegumus 4.-6. klasē vērtē 10 ballu skalā un ar vērtējumu i/ 

ni. 

 

VI Vērtējuma i/ni lietošana 
 

6.1. i/ni - formatīvais vērtējums; 

 
6.2. Ar i/ni tiek vērtēti mājas darbi, diagnosticējošie darbi mācību gada sākumā, grupu 

darbi, praktiskie darbi, atsevišķu prasmju apguve; 

 
6.3. i - ja izglītojamais mācību vielu apguvis atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un 

kritērijiem. Tas nav vērtējums  virs  4  ballēm,  bet  gan  apliecinājums,  ka  mācītais 

apgūts.  Ir jāizpilda noteikts  darba apjoms,  lai  iegūtu  i.  Darbu vērtē pēc grūtības 

pakāpes, to nosaka priekšmeta pedagogs, pirms darba rakstīšanas par nosacījumiem 

informējot izglītojamos; 

 
6.4. ni - ja darbs norakstīts, izpildīts pareizi mazāk par pedagoga iepriekš noteikto, nav 

ievērota rakstu darbu kultūra. 

 
VII Visu veidu vērtēšana 

 
Notiek pēc izglītojamajiem skaidriem un saprotamiem kritērijiem, kuri ir iepriekš 

savlaicīgi zināmi. Pārbaudes darbu kritēriji un pats vērtējums ir fiksējami rakstiskā 

formā. 
 

VIII Vērtēšanas biežums 
 

8.1. Formatīvo vērtējumu minimālais skaits starp pārbaudes darbiem ir 1-2, ja ir 2 un 

vairāk stundas nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā; vērtējums fiksējams e-klases 

žurnālā kā pārbaudes darba metodika, ja to saņem visi izglītojamie; kā parasta darba 

metodika, ja to saņem atsevišķi izglītojamie ar mērķi motivēt mācību sasniegumiem; 

 
8.2. Summatīvo vērtējumu minimālajam skaitam katru semestri jābūt šādam: 

 
8.2.1. Summatīvo vērtējumu skaits pamatā sakrīt ar pārbaudes darbu skaitu; 

 
8.2.2. Skolotājs ir tiesīgs ieplānot un veikt lielāku vērtējumu skaitu kā minimālo; 
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Stundu skaits nedēļā saskaņā ar 
skolotāja slodzi attiecīgajā mācību 

priekšmetā 

 

Minimālo summatīvo vērtējumu 

skaits vienā semestrī 

 1  2 

2 3 

3 4 

4 un vairāk 5 

 

IX Summatīvais un formatīvais vērtējums 
 

9.1. Summatīvais vērtējums izliekams tikai par - rakstiskiem, mutiskiem vai 

kombinētajiem PD saskaņā ar visām prasībām (savlaicīgums, kritēriji, izziņošana, 

fiksācija) un īpašām aktivitātēm - piedalīšanās un iegūtais rezultāts mācību priekšmeta 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.t.t.; 

 

9.2. Formatīvais vērtējums tiek noteikts:  mājas  darbiem,  ikdienas  mācību  tēmas 

apguvei un diagnosticējošajiem darbiem mācību gada sākumā. 
 
 

X Vērtējumu atbilstība un piemērojamība visos vecuma 

posmos un visās izglītības programmās 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apguves 

līmenis 

 
 
 
 
 
 
 

Uztver, 

atpazīst, 

saprot, 

iegaumē 

 
 

Reproduktīvā 

darbība: spēj 

izmantot iegūtās 

zināšanas un 

darbības veidus pēc 

parauga vai 

variatīvi. Atveido, 

reproducē, balstās 

uz atmiņu, 

reproduktīvo 

domāšanu 

 

 
 
 
 

Reproduktīvā 

darbība: pārejas 

līmenis no 

reproduktīvās 

domāšanas uz 

produktīvo 

domāšanas līmeni 

Produktīvā 

darbība: spēj 

iegūtās zināšanas 

un prasmes 

izmantot jaunās 

mainīgās 

situācijās, 

tādās, kurās 

jāveic radošās 

darbības, un 

kuras 

vienlaicīgi tās 

veicina 

Apgūts 

(%) 

1 - 

14 

15 - 

24 

25 - 

34 

35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 

74 

75 - 

84 

85 - 94  95 - 

100 

Mutvārdu 

vērtējums 
ļoti, 

ļoti 

vāji 

ļoti 

vāji 
vāji 

gandrīz 

viduvēji 
viduvēji 

gandrīz 

labi 
labi 

ļoti 

labi 
teicami izcili 

Vērtējums 
līmeņos Nepietiekams Pietiekams Optimāls Augsts 

Balles 

(summatīvais 

vērt.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i/ni 
(formatīvais vērt.) 

ni 

(neieskaitīts) 
i (ieskaitīts) 
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Vērtējums 
sākumskolā 

(summatīvais un 
formatīvais) 

 
 

- (vēl jāmācās) 

 
 

/(daļēji apguvis) 

 
 

+ (apguvis) 

 

 

XI Vērtēšana 
 

11.1. 1.klasē: 

 
1.1.1. vērtēšana notiek saskaņā ar vispārējām prasībām. Tiek vērtētas izglītojamo 

zināšanas, prasmes un iemaņas saskaņā ar attiecīgā mācību priekšmeta standartu visos 

mācību priekšmetos; 

 

11.1.2. Mācību sasniegumi tiek vērtēti aprakstoši visos mācību priekšmetos, izsakot īsā, 

koncentrētā mutvārdu vai rakstveida formā. Klases žurnālā vērtējumu izsaka, izmantojot 

šādus apzīmējumus: " +  "- apguvis,  "  /  "- daļēji  apguvis,  "  -  "-  vēl jāmācās; 

 
11.2. 2.- 3. klasē: 

 

11.2.1. Latviešu valodā, matemātikā un 3.klasei arī angļu valodā mācību sasniegumi 

tiek vērtēti 10 ballu skalā un izmantojot šādus apzīmējumus : " +  "- apguvis,  "  /  "- 

daļēji  apguvis,  "  -  "-  vēl jāmācās; 

 
11.2.2. Kārtējie pārbaudes darbi 11. 2. 1. punktā minētajos mācību priekšmetos tiek 

vērtēti 10 ballu skalā un semestru un gada vērtējums izliekams ballēs; 

 
11.2.3. Pārējos mācību priekšmetos mācību sasniegumi atspoguļojami, izmantojot 

apzīmējumus " + "- apguvis, " / "- daļēji apguvis, " - "- vēl jāmācās; 

 
11.2.4. 4. – 6. klasei mācību sasniegumi tiek vērtēti 10 ballu skalā un „i” un „ni”. 

 
XII Pārbaudes darbu vērtēšana 

 
12.1. Izglītojamo sniegumu var vērtēt, pārbaudot to rakstos, mutvārdos, praktiski vai 

kombinēti (mutiski un rakstiski); 

 
12.2. Pārbaudes darbs dod iespēju izvērtēt izglītojamā sniegumu attiecībā pret valsts 

standarta prasībām, izsakot to noteiktā vērtējumā (aprakstoši, ballēs); 

 
12.3. Pārbaudes darbā tā veidotāji ietver dažāda veida uzdevumus (objektīvi vērtējamus 

- ar vienu pareizu atbildi, un subjektīvi vērtējamus - iespējamas dažādas izglītojamo 

atbildes, kuru vērtējums atkarīgs no izstrādātajiem kritērijiem); 

 

12.4. Pārbaudes darbi ir svarīgākais vērtēšanas veids, kurš nosaka katra semestra un 

mācību gada izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu; 

 
12.5. Pārbaudes darbi ir vērtējami tikai 10 ballu sistēmā un " + "- apguvis, " / "- daļēji 

apguvis, " - "- vēl jāmācās attiecīgajās klasēs un priekšmetos, kurus nevērtē 10 ballu 

skalā; 

 

12.6. Pārbaudes darbu vērtēšana tiek veikta tikai pēc punktiem; 
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12.7. Mācību gada laikā pedagogam katrā mācību priekšmetā jāvērtē šādi pārbaudes 

darbi - diagnosticējošie, tēmas, semestra nobeiguma; 

 

12.8. Valsts diagnosticējošo darbu laikus, kārtību, prasības nosaka ārējie normatīvie 

Dokumenti; 

12.9. Ja izglītojamais slimības (ar ārsta zīmi) vai citu objektīvu iemeslu (skolas 

organizēti pasākumi, ārzemju ceļojums, ģimenes apstākļi) dēļ nav rakstījis pārbaudes 

darbu - pedagogs dod iespēju to uzrakstīt 2 nedēļu laikā; 

 

12.10. Ja nav apmeklēts 50 % mācību stundu semestrī vai/un ja izglītojamajam ir 

nepietiekams vērtējums, izglītojamajam tiek noteikti papildus mācību pasākumi vasarā; 

 
12.11. Katra semestra sākumā direktors ar rīkojumu apstiprina pārbaudes darbu grafiku. 

Sākumskolā nav ieteicams vairāk kā 1 – 2 pārbaudes darbi dienā. 

 
XIII Mājas darbu un pierakstu burtnīcu vērtēšana 

 
13.1. Mājas darbi izglītojamajiem dod iespēju nostiprināt mācību stundās apgūtās 

zināšanas un prasmes, motivējot viņus izziņas procesam, radinot apkopot, analizēt un 

prezentēt iegūto informāciju; 

 
13.2. Mājas darbi ir obligāti vērtējami un fiksējami e-klases žurnālā matemātikā un 

valodu mācību  priekšmetos.  Pārējos  mācību  priekšmetos  vērtēšana tiek  saskaņota 

Metodiskajā komisijā un e-klases žurnālā nav fiksējama; 

 
13.3. Pierakstu burtnīca (pierakstu klade) vērtējama pēc skolotāja ieskatiem; 

 
13.4. Mājas darbu ikdienas vērtējumu skaits nosakāms šādi - vienā mēnesī vērtējumu 

skaitam un fiksējumu skaitam e-klases žurnālā jāatbilst stundu skaitam nedēļā; 

 
13.5. Mājas darbus skolotājs uzdod pēc vajadzības. Nākamajā stundā, ja nepieciešams, 

mājas darbu analizē, atbild uz skolēnu jautājumiem; 

 
13.6. Sākot no 4.klases mājas darbus vērtē ar „i” un „ni” atbilstoši grūtības pakāpei. 

Skolotājs pirms vērtēšanas informē par vērtēšanas principiem; 

 
13.7. 2 . - 3 . k l a s ē  m a t e m ā t i k ā  u n  l a t v i e š u  v a l o d ā  m ājas darbu var vērtēt 

arī ballēs, ja mājas darbs ir apjomīgs, ja tas ir radošs darbs, ja tas ir tēmas apkopojošs 

mājas darbs pirms ieskaites vai pārbaudes darba. Vērtējums fiksējams e-klases žurnālā; 

 
13.7. Mājas darbu vērtējums var ietekmēt semestra vērtējumu vienas balles robežās. 

 

XIV Vērtējuma uzlabošana 
 
14.1. Vērtējumu iespējams uzlabot kārtējā pārbaudes darbā un ikdienas darbā. 

Izglītojamam tiek dota iespēja uzlabot semestra  vērtējumu,  ja  izšķiras  vērtējums, 

uzrakstot pārbaudes darbu, kas ietver semestrī apgūto vielu vai individuāli izveidojot 

projekta darbu (pēc pedagoga ieskatiem un mācību priekšmeta specifikas); 

 
14.2. Ja izglītojamais ir saņēmis vērtējumu mazāku par „4", vai dažādu iemeslu dēļ nav 

veicis pārbaudes darbu, viņš var iegūt vai uzlabot vērtējumu 10 darba dienu laikā no 

dienas, kad tika veikts pārbaudes darbs. Uzlabotais vai iegūtais vērtējums ir fiksējams 
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e-klases žurnālā noteiktajā kārtībā. Izliekot semestra vērtējumu, tiek ņemts vērā 

uzlabotais vērtējums; 

 
14.3. Ja izglītojamais mācību gada laikā vairāk kā 50% pārbaudes darbu nav veicis, 

viņam tiek nozīmēti papildus mācību pasākumi vasarā. 

  

 

XV Vērtēšanas fiksācija un izziņošana skolēniem 
 
15.1. Mācību stundā izglītojamā vērtējums tiek fiksēts e-klases žurnālā un nekavējoši 

tiek darīts zināms un pamatots izglītojamajam; 

 
15.2. Pārbaudes darba vērtējums tiek paziņots 5 darba dienu laikā un tajā pašā dienā 

ierakstāms e-klases žurnālā, e-klases žurnālā ierakstot pārbaudes darba nosaukumu; 

 
15.3. Vērtējums pārbaudes darbā izglītojamajam tiek darīts zināms nākamajā mācību 

stundā, kura seko pēc vērtējuma fiksācijas e-klases žurnālā; 

 
15.4. Uzlabotais vērtējums tiek fiksēts e-klases žurnālā tajā pašā ailē, kurā ir 

nesekmīgais pārbaudes darba vērtējums, rakstot to aiz slīpsvītras. 

 
XVI Semestra un gada vērtējums 

 
16.1. Semestra vērtējums veidojas vismaz no trīs vērtējumiem ballēs, no kuriem vismaz 

diviem jābūt pārbaudes darbu vērtējumiem; 

 
16.2. Izliekot vērtējumu semestrī, pedagogs ņem vērā arī mājas darbu pildīšanas 

regularitāti un kvalitāti, semestra sākumā par to informējot izglītojamos; 

 
16.3. Semestra mācību sasniegumu vērtējums, fiksācija ballēs, veidojas summējot 

izglītojamo pozitīvos mācību sasniegumus pārbaudes darbos un mācību sasniegumu 

dinamikas rādītājus, vērtējumu uz   augšu   vai   leju   par   vienu   balli   nosaka vērtējumu 

„i" un „ni" īpatsvars; 

 
16.4. Gada vērtējumu 2., 3., 4., 5., 6. klasē veido I, II semestra vidējā aritmētiskā atzīme. 

 

XVII Vecāku un skolēnu informēšanas kārtība 
 
17.1. Klases audzinātājs reizi nedēļā veic e-klases žurnāla kontroli, konstatējot 

izglītojamo kavējumus un iegūtos vērtējumus; 

 
17.2. Klases audzinātājs reizi mēnesī izsniedz sekmju un kavējumu kopsavilkumu un 

informē vecākus; 

 
17.3. Priekšmeta pedagogs katrā mācību stundā ieraksta kavējumus un vērtējumus e- 

klases žurnālā; 

 
17.4. Klases audzinātājs regulāri informē vecākus par izglītojamā sasniegumiem, 

kavējumiem, skolas vai klases pasākumiem, vecāku sapulcēm; 

 
17.5. Vecāku pienākums ir reaģēt uz klases audzinātāja ziņojumiem e-dienasgrāmatā.
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XVIII Noslēguma jautājumi 
 

18.1. Grozījumus vērtēšanas kārtībā var izdarīt pēc: 
 
18.1.1. MK noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā; 

 
18.1.2. Pedagoģiskās padomes priekšlikumiem; 

 
18.2. Ierosinājumus vērtēšanas kārtības grozījumiem var iesniegt visas izglītības procesā 

un tās rezultātos ieinteresētās personas (pedagogi, izglītojamie, vecāki/aizbildņi) 

individuāli, grupas vai kolektīvi; 
 

18.3. Ierosinājumus iesniedz rakstveidā, motivējot izmaiņu nepieciešamību; 
 
18.4. Grozījumus vērtēšanas kārtībā pieņem skolas pedagoģiskā padome un apstiprina 

Direktors; 
 
18.5. Ar grozījumiem tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un vecāki/aizbildņi. 

 

 
 
 
Stājas spēkā ar 2016. gada 8.februārī. 

 
 
 
SASKAŅOTS: 

 
Privātās sākumskolas  

„DOMDARIS” direktore                                               Ilze Logina 


