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Izdota saskaņā ar  

Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 

pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.sākumskola” (turpmāk- 

izglītības iestāde) kārtība, kādā vērtē izglītojamo mācību sasniegumus pirmsskolā 

(turpmāk tekstā – kārtība) nodrošina vienotu pieeju vērtēšanai kā neatņemamai mācību 

procesa sastāvdaļai pirmsskolā. 

2. Kārtība atvieglo darbu ar normatīvajiem dokumentiem vērtēšanas jomā, akcentējot valsts 

prasības, apkopo izglītības iestādē pieņemtos lēmumus, rīkojumus, metodiskos ieteikumus 

par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu un informē izglītojamos un viņu likumiskos 

pārstāvjus par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību izglītības iestādē. 

3. Pedagogus ar kārtību iepazīstina direktors. 

4. Izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus ar kārtību iepazīstina skolotājs.  

5. Interesenti ar kārtību var iepazīties izglītības iestādes tīmeklī: www.j4ssk.lv . 

 

II. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana 

 

6. Mācību sniegumu vērtēšanas pamatā ir skolotāja novērojumi par izglītojamā darbību vai 

darba galarezultātu.  

7. Mācību sniegumu vērtēšanu skolotājs veic katra mācību temata ietvaros. 

8. Mācību sniegumus vērtē apguves līmeņos: 

8.1.  sācis apgūt- izglītojamais ir uzsācis sasniedzamā rezultāta apguvi, bet viņam ir 

nepieciešams atbalsts un regulāri skolotāja apstiprinājumi uzdevuma izpildei; 

8.2. turpina apgūt- izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis daļēji, un tas 

nav noturīgs, dažkārt vēl nepieciešami atbalsta materiāli vai skolotāja pamudinājums; 

8.3. apguvis- izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir 

noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi pazīstamās un nepazīstamās situācijās; 

8.4. apguvis padziļināti- izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, 

un tas ir noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi daudzveidīgās situācijās un pamatot pielietoto 

stratēģiju izvēli. 

9. Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā skolotājs sagatavo izglītojamā mācību 

sasniegumu aprakstu rakstiski un ar to iepazīstina izglītojamā likumiskos pārstāvjus. Ja 

izglītojamais nav pilnībā apguvis kādas mācību jomas pratību pamatus, skolotājs iesaka, ko 

nepieciešams darīt, lai palīdzētu bērnam uzlabot sniegumu. 

10.  Izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanai par bērna mācību sasniegumiem  

izglītības iestādē īsteno dažādas darba formas: individuālas sarunas, rakstiski apraksti, 

informācijas ievadīšana skolvadības sistēmā “E-klase”. 

http://www.j4ssk.lv/


11. Informācijas par izglītojamo mācību sniegumiem ievadīšanai skolvadības sitēmā 

“E-klase” izmanto simbolus: “S”- sācis apgūt, “T”- turpina apgūt, “A”- apguvis; “P”-  

apguvis padziļināti. 

12. Informāciju par izglītojamo mācību sniegumiem skolotājs ne vēlāk kā divu darba 

dienu laikā pēc sniegumu novērtēšanas ievada skolvadības sistēmā “E-klase” .  

 

III. Nobeiguma jautājums 

13. Kārtība Nr.1” Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 

4.sākumskola” kārtība, kādā vērtē izglītojamo mācību sasniegumus pirmsskolā ” stājas 

spēkā 2019.gada 1.septembrī. 

 

Direktore      A.Lundberga 

 

 


