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Rīgas 28. vidusskolas mājas darbu uzdošanas un
vērtēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas 28.vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas

kārtība (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka, kā tiek vērtēti un Skolas dokumentācijā
atspoguļoti mājas darbu uzdevumi un izglītojamo mācību sasniegumi.
2. Kārtības prasības ir vienādas visām izglītības programmām, kas jāievēro visiem skolas

pedagogiem visos mācību priekšmetos.
3. Mājas darbi ir viena no skolēnu izglītošanās procesa sastāvdaļām, un tie iekļaujas skolas

izglītības programmā, radot skolēniem iespējas nostiprināt mācību stundās apgūtās
zināšanas, prasmes un iemaņas un motivējot viņus patstāvīgam izziņas procesam, radinot
apkopot, analizēt un prezentēt iegūto informāciju.
4. Skolā izglītojamo mācību sasniegumus vērtē un dokumentē saskaņā ar:
4.1. Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu;
4.2. valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem;
4.3. valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem;
4.4. citiem normatīviem aktiem, kuri nosaka vērtēšanas kārtību izglītības iestādē.

II. Mājas darbu uzdošanas un vērtēšanas mērķi un uzdevumi
5. Kārtības mērķis ir nodrošināt skolā vienotu pieeju mājas darbu uzdošanā un vērtēšanā.
6. Kārtības uzdevumi:
6.1. paaugstināt mājas darbu izpildes kvalitāti, izmantojot diferencētus mājas darbus;
6.2. kontrolēt un regulēt mājas darbu slodzi;
6.3. aktivizēt izglītojamo izziņas darbību, attīstīt praktiskās darba iemaņas.
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III. Mājas darbu veidi un apjoms
7. Ikdienas mājas darbi, kuri tiek uzdoti, lai nostiprinātu un atkārtotu stundās apgūto mācību

saturu:




rakstiski uzdevumi no mācību grāmatām izglītojamo burtnīcās / kladēs;
rakstiski uzdevumi darba burtnīcās un/vai darba lapās;
mutiski sagatavojami uzdevumi.

8. Ilglaicīgie mājas darbi, kuru izstrāde pieprasa un paredz ilgāku laiku. Atkarībā no vecuma

posma un darba specifikas noteiktais laiks varētu būt vismaz vienu nedēļu. Uzdodot šādus
darbus, pedagogs informē izglītojamos par darba novērtēšanas kritērijiem.

rakstiski radoši uzdevumi (domraksti, esejas, jaunrades darbi u.c.) burtnīcās vai uz
īpašām lapām;

rakstiski pētnieciski uzdevumi (referāti, pētījumi, ziņojumi u.c.) īpašā
noformējumā;

praktiski veikti darbi (darbs ar kartēm, zīmējumi, kolāžas un izstrādājumi no
dažādiem materiāliem mājturībā u.c.).
9. Pierakstu burtnīcas (pierakstu klades) vērtējamas visos mācību priekšmetos kā

pamatskolā, tā vidusskolā, izņemot mācību priekšmetus: mājturība un tehnoloģija
sākumskolā, sports, vizuālā māksla, informātika, tehniskā grafika.
10. Mājas darbu sagatavošanas laiks nedrīkst pārsniegt:

1.-3.kl. izglītojamajiem – 2 līdz 3 stundas nedēļā;

4.-5.kl. izglītojamajiem – 3 līdz 4 stundas nedēļā;

6.-7.kl. izglītojamajiem – 4 līdz 5 stundas nedēļā;

8.-9.kl. izglītojamajiem – 5 līdz 6 stundas nedēļā;

10.-12 .kl. izglītojamajiem – 6 līdz 7 stundas nedēļā.
11. Mājas darbiem konkrētos mācību priekšmetos ir noteikts skaits, kas tiek fiksēts e-klases

mājas darbu žurnālā.
12. Pedagogiem jāsamazina uzdodamo mājas darbu skaits pirms brīvdienām un svētku dienām.

IV. Mājas darbu labošana un vērtēšana
13. Mājas darbu pārbaudi un vērtēšanu veic pedagogs, izmantojot daudzveidīgus vērtēšanas

paņēmienus. Pedagogs var izvēlēties arī citu mājas darbu pārbaudes formu: kopīgu analīzi
stundā, izglītojamo pašvērtējumu vai savstarpējo vērtējumu, pārrunas par darba saturu,
problēmām u.c.
14. Mājas darbu veidi un pārbaudes formas noteiktas 24.10.2018. Skolas iekšējos noteikumos

Nr. VS28-18-8-nts “Kārtība vienotajām prasībām izglītojamo sasniegumu vērtēšanā”.
15. Ikdienas mājas darbus vērtē ar “ieskaitīts” (turpmāk tekstā – “i”) vai “neieskaitīts”

(turpmāk tekstā – “ni”): sākumskolas posmā mācību priekšmetos ar aprakstošo vērtēšanas
sistēmu mājas darbu vērtējumus atspoguļo sekojošā veidā:
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Atšifrējums
vārdos
apgūts
daļēji apgūts
vēl jāmācās

Sākumskolas posmā 2. un 3. klasēs mācību priekšmetos latviešu valoda, krievu
valoda, matemātika un angļu valoda (3.klasē), kā arī pamatskolas (4.-9.klasēs)
un vidusskolas posmos ar “i” tiek vērtēts darbs, ja ir izpildīts pareizi ne mazāk
kā 60%, pretējā gadījumā – “ni”, ja darbs nav nodots, atbilstošā aile e-klases
žurnālā paliek tukša;
Konkrētus vērtēšanas nosacījumus izstrādā mācību priekšmeta pedagogs
saskaņā ar mācību priekšmeta standartu un mācību priekšmeta programmu;
Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, piedalīšanās sacensībās,
olimpiādēs u.c.) nav bijis stundā, mājas darbi ir veicami pēc izglītojamā izvēles
10 darba dienu laikā;
Izliekot semestra atzīmi, pedagogs var ņemt vērā mājas darbu izpildīšanas
regularitāti un kvalitāti, semestra sākumā par to informējot izglītojamos. Ja
semestra laikā izglītojamais bez attaisnojošiem iemesliem izpildījis mazāk nekā
50% no uzdotiem ikdienas mājas darbiem, semestra vērtējums var tikt
samazināts par 1 balli.

16. Ilglaicīgus mājas darbus vērtē 10 ballu skalā, ievērojot vērtēšanas kritērijus. Konkrētus

vērtēšanas kritērijus izstrādā mācību priekšmeta pedagogs saskaņā ar mācību priekšmeta
standartu un mācību priekšmeta programmu.
16.1.
Ilglaicīgie mājas darbi savā nozīmīgumā, izliekot semestra vērtējumu,
pielīdzināmi noslēguma pārbaudes darbiem;
16.2. Ilglaicīgo mājas darbu uzdošanai un izpildei jāatspoguļojas pedagoga darba
plānā;
16.3. Ilglaicīgo mājas darbu vērtēšanas rezultātu fiksācijai e-klasēs žurnālā “Mācību
stundu” lapā;
16.4. Ilglaicīgo mājas darbu vērtējuma fiksācijai e-klases žurnālā pedagogs var
izmantot pārbaudes darba metodiku.
17. Pierakstu burtnīcā (pierakstu kladē) vērtējumu atspoguļo ar “i/ni”. Fiksācijai e-klasēs

žurnālā izmanto Mācību stundu žurnālu; pārbaudes biežums nevar būt retāks kā vienu
reizi semestrī.
V. Noslēguma jautājumi
18. Kārtība ir saistoša visiem Rīgas 28. vidusskolas pedagogiem un izglītojamajiem.

Direktors

G.Jirgensons
3

