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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
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Pirmsskolas grupu bērnu  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 2018.gada 21.novembra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām” un Rīgas domes 2016.gada 
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.191 
“Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

 
  

1. Pirmsskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība  (turpmāk- kārtība) 
izstrādāta Mežciema pamatskolā (turpmāk- iestāde), nodrošinot pirmsskolas 
izglītības skolotājiem (turpmāk- skolotāji) vienotu pieeju izglītojamo (turpmāk- 
bērni) mācību sasniegumu vērtēšanai. 
 

2. Kārtība ir saistoša skolotājiem.  
 
3. Kārtība ir kā informatīvs dokuments bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk- 

vecāki). 
 
4. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, 

kuras laikā skolotājs izzina bērna zināšanas, pieredzi, intereses, vajadzības, lai 
plānotu un pilnveidotu mācīšanos atbilstoši bērna vajadzībām.  

 
5. Kvalitatīvu vērtēšanu raksturo cikliskums: plānoti sasniedzamie rezultāti bērnam, 

bērna snieguma vērtēšana (izmantojot piemērotas metodes un kritērijus), mācību 
plānošana un īstenošana (izmantojot iegūto informāciju), jaunu sasniedzamo 
rezultātu izvirzīšana.  

 
6. Vērtēšanā iegūto informāciju ikdienā regulāri izmanto, lai sniegtu bērnam 

atgriezenisko saiti, kas palīdz bērnam saprast, ko viņš prot vai ir paveicis un pie kā 
jāturpina strādāt.  

 
7. Vērtēšanu īsteno gan skolotājs, gan bērni, vērtējot savu un citu sniegumu. 
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8.  Ar vērtēšanā iegūto informāciju skolotājs savlaicīgi iepazīstina bērnu un viņa vecāku 

atbilstošā un saprotamā veidā. 
 
9. Bērns pašnovērtējumā pēc skolotāja izvirzītiem vai paša formulētiem kritērijiem 

novērtē savu darbu un izaugsmi: 
9.1. bērni 2-3 gadu vecumā novērtē savu darbu ar žestiem; 
9.2. bērni 3-5 gadu vecumā novērtē savu darbu ar žestiem un simboliem; 
9.3. bērni 5-7 gadu vecumā novērtē savu darbu ar žestiem, simboliem, mutiski. 

 
10. Skolotājs vērtēšanu veic 7 mācību jomās: 

10.1. valodu mācību joma; 
10.2. sociālā un pilsoniskā mācību joma; 
10.3. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma; 
10.4. dabaszinātņu mācību joma; 
10.5. matemātikas mācību joma; 
10.6. tehnoloģiju mācību joma; 
10.7. veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma. 

 
11. Diagnosticējošās vērtēšanas mērķis ir precizēt sasniedzamo rezultātu bērnam vai 

bērnu grupai. Tā palīdz plānot mācību procesa norisi. Diagnosticējošo vērtēšanu 
īsteno, uzsākot jaunas mācības (mācību gads, mācību temats, prasme), vērtējot bērnu 
zināšanas, izpratni, prasmes, lai tās salīdzinātu ar plānoto sasniedzamo rezultātu un 
plānotu, kā virzīt bērna (vai bērnu grupas) mācīšanos atbilstoši mācīšanās 
vajadzībām. 
 

12.  Formatīvās vērtēšanas mērķis ir vērtēt, kā sokas mācīšanās process. To īsteno, lai 
saprastu, kā bērns vai bērnu grupa virzās uz plānoto sasniedzamo rezultātu, pielāgojot 
mācību procesu bērna vai bērnu grupas mācīšanās vajadzībām. 

 
13.  Summatīvo vērtēšanu veic mācību noslēgumā (mācību temats, mācību gads, 

izglītības pakāpe). Tiek vērtēti  bērna sasniegtie rezultātus un izaugsme. 
 
14. Formatīvo un summatīvo vērtēšanu skolotājs atspoguļo e-klases žurnālā, lietojot 

aprakstošo vērtēšanas sistēmu. Tiek lietoti apguves līmeņi: 
14.1. sācis apgūt (burts “S”); 
14.2. turpina apgūt (burts “T”); 
14.3. apguvis (burts “A”); 
14.4. apguvis padziļināti (burts “P”). 
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15. Skolotājs bērnu vecāku vismaz 2 reizes mācību gada laikā vai pēc nepieciešamības 

biežāk individuālās konsultācijās mutiski iepazīstina ar bērnu attīstību un mācību 
sasniegumiem. 
 

16. Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pirmsskolas skolotājas novērtē bērna 
sasniegumus un gatavību turpmākam izglītības posmam. Iestāde izsniedz vecākiem 
vai bērna likumiskajam pārstāvim izziņu par pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi ar pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu visās mācību jomās. 
(Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.191. 3.pielikums). 

 
17. Kārtība stājās spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi. 
 
18. Skolotājus ar kārtību iepazīstina pirmsskolas metodiķis. 
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