
 

Kārtība, kādā vecāki iepazīstināmi ar izglītojamo mācību sasniegumiem 

un citiem aktuāliem skolas dzīves jautājumiem 

Nr.3 

Baldonē 2017.gada 1.septembrī 

Saskaņā ar skolas nolikumu un  

iekšējās kārtības noteikumiem 

 

1.Kārtība par to, kā vecāki tiek informēti par izglītojamo mācību sasniegumiem: 

1.1. mācību stundās saņemto vērtējumu pedagogs ieraksta dienasgrāmatā un e-žurnālā; 

1.2. katru nedēļu klases audzinātājs kontrolē 1.-4. klases izglītojamo dienasgrāmatu, kuru 

paraksta arī vecāki; 5.-12. klases izglītojamie izmanto e-dienasgrāmatas, kuras vismaz reizi 

nedēļā kontrolē vecāki, kuri par to tiek informēti pirmajā vecāku sanāksmē; 

1.3. katra mēneša beigās vai jaunā mēneša sākumā 4. – 12. klases audzinātāji sagatavo un 

izsniedz izglītojamam sekmju izraksta lapu, to paraksta gan audzinātājs, gan vecāki;  

1.-3.klases izglītojamo vecāki saņem sekmju izrakstu 2 reizes semestrī; 

1.4. ja izglītojamam ir daudz nepietiekama līmeņa vērtējumu, tad vecāki var vienoties ar 

klases audzinātāju par biežāku sekmju izraksta saņemšanu; 

1.5.pirms rudens un pavasara brīvlaikiem izglītojamie visos mācību priekšmetos saņem 

starpvērtējumu; 

1.6. ja izglītojamam tiek prognozēts vismaz viens sākumskolā un 5. – 9.klasē vairāk nekā 1 

nepietiekama līmeņa vērtējums, bet 10.-12.klasē vismaz viens nepietiekama līmeņa 

vērtējums, līdz 15.maijam vecāki saņem rakstisku brīdinājumu par izglītojamā iespējamo 

atstāšanu uz otru gadu vai atskaitīšanu no skolas (vidusskolēniem); 

1.7. semestra beigās izglītojamais saņem liecību, kuru paraksta vecāki; 

1.8. lēmumu par izglītojamā pārcelšanu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē mācību 

gada beigās rakstiski paziņo vecākiem ar attiecīgu ierakstu liecībā; 

1.9. par nepieciešamajiem pēcpārbaudījumiem veic ierakstu izglītojamā liecībā; 
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1.10. izglītojamo vecāki ir iepazīstināmi tikai ar sava bērna mācību sasniegumiem. Ja 

vecāki vēlas uzzināt sava bērna sasniegumus salīdzinājumā ar citiem izglītojamiem, 

informācija jāsniedz, nenosaucot vārdā citus izglītojamos. 

2. Norise par to, kā vecāki tiek informēti par aktuāliem jautājumiem skolas dzīvē: 

2.1. izglītojamo vecāki saņem īpašu klases audzinātāja sagatavotu informāciju izglītojamo 

dienasgrāmatās un/vai e-klasē; 

2.2. izglītojamo vecāki saņem  skolas informāciju e-klasē un mājas lapā; 

2.3. vecākiem ir iespēja iepazīties ar aktuālu informāciju 

• e- klasē, 

• skolas mājas lapā IT, 

• Baldones pilsētas avīzē; 

2.4. skolā vienu vai divas reizes semestrī tiek rīkotas klašu vecāku sapulces un vecāku 

dienas, kurās vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar katru mācību priekšmeta skolotāju; 

2.5. vecāki drīkst apmeklēt skolu jebkurā laikā, iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju, 

mācību priekšmeta skolotāju vai skolas administrācijas pārstāvi. 
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