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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Madonā

APSTIPRINU:
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas direktors
____________________ M. Bergs

“PAR AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJIEM UN KĀRTĪBU, AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ
KLASĒ, AUDZĒKŅU ATSKAITĪŠANU”
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

I Vispārīgie noteikumi
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola (turpmāk – Skola) ir Madonas novada
domes dibināta izglītības iestāde, lai sagatavotu audzēkņus profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmu apguvei.
Izglītības programmu veidus nosaka izglītības iestādes vadība.
Mūzikas izglītības programmas apguves nosacījumus un kārtību nosaka
iekšējie noteikumi Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas
kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu
atskaitīšanu (turpmāk – Iekšējie noteikumi)
Ar Iekšējiem noteikumiem tiek iepazīstināti Skolas audzēkņu vecāki.

II Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība
Vērtēšanas kritēriji un pamatprincipi:
2.1. pārbaudes obligātums - audzēkņi saņem vērtējumu par izglītības
programmas obligātā satura apguvi;
2.2. noteikto kritēriju skaidrība – prasību kopums iegūtās izglītības kvalitātes
vērtēšanai atbilstoši izvirzītajiem izglītības programmas mērķiem un
uzdevumiem;
2.3. vērtēšanas formu un veidu dažādība - mācību sasniegumu vērtēšanā
izmanto dažādas formas (rakstu un mutvārdu, kombinēto – rakstu un
mutvārdu, praktisko – ieskaites, tehnisko prasmju pārbaudes) un veidus
(vērtējums mācību stundās, kontroldarbs, eksāmens, audzēkņu vakars,
koncerts, skate, konkurss)
2.4. pārbaudes pieejamība - pārbaudes darbā audzēknim ir iespēja apliecināt
zināšanas, prasmes un iemaņas mācību priekšmetu programmās
noteiktajam saturam.
2.5. Audzēkņu mācību sasniegumus vērtē ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā:
- augsts apguves līmenis: izcili – 10; teicami – 9;
- optimāls apguves līmenis: ļoti labi – 8; labi – 7; gandrīz labi – 6;
- vidējs apguves līmenis: viduvēji – 5; gandrīz viduvēji – 4;
- zems apguves līmenis: vāji – 3; ļoti vāji – 2; ļoti, ļoti vāji – 1.
2.6. Gadījumos, kad audzēknis bez iepriekšējas sagatavotības uzsāk mācības
mūzikas skolas 1. klasē, mācību sasniegumus 1. semestrī var vērtēt arī ar
ieskaitīts vai neieskaitīts.
2.7. Ja nav apgūta semestra mācību priekšmeta programma (audzēkņa mācību
stundu apmeklējums mazāks par 50 %), žurnālā tiek atzīmēts:
- n/v (nav vērtējums) –izmantojams tikai semestra vērtējumā;
- n/a (neattestēts) – izmantojams ilgstošu veselības problēmu dēļ tikai
semestra vērtējumā, saņemot dokumentālu apstiprinājumu.
2.8. Ja audzēknis ir slimojis līdz divām nedēļām un šajā laikā ir bijis kāds
mācību pārbaudījums, tad tas jākārto vēlāk. Ja audzēknis ir slimojis no
divām līdz četrām nedēļām, tad var noteikt atlikto pārbaudījumu. Ja
audzēknis ir slimojis mēnesi un vairāk, tad viņš var tikt atbrīvots no
pārbaudījumiem.
2.9. Mācību priekšmetos, kuros nav paredzēts eksāmens, audzēkņa zināšanu un
prasmju sasniegumus pedagogs novērtē, ņemot vērā, ka semestra vērtējums
ir vidējā atzīme, ko veido semestra laikā iegūtās atzīmes, ieskaitot mācību
koncertus, tehniskās ieskaites, citas zināšanu un prasmju vērtējuma formas,
savukārt gada vērtējums ir vidējā atzīme, kas atspoguļo divos semestros
iegūtās vidējās atzīmes.
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2.10. Audzēknis, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un izglītības programmas
vadītāja ieteikumiem, ar Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu un Skolas
direktora rīkojumu var saņemt atļauju apgūt izglītības programmas mācību
priekšmetu patstāvīgi, piedaloties visās Skolas noteiktajās semestra
noslēguma zināšanu pārbaudēs.
Vērtēšanas kārtība:
2.11. Skolas noslēguma eksāmenu komisija tiek izveidota ar direktora rīkojumu,
pārējo pārbaudījumu (tehnisko ieskaišu, mācību koncertu, pārcelšanas
eksāmenu) komisiju veido metodisko komisiju vadītāji, tajā iekļaujot tos
pedagogus, kuru audzēkņi piedalās pārbaudījumā.
2.12. Audzēkņu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējums tiek atzīmēts E-klases
žurnālos, audzēkņu liecībā un kopsavilkuma žurnālā.
2.13. Skolas audzēkņi, kuri ir apguvuši pilnu profesionālās ievirzes izglītības
programmas kursu, saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā
parauga apliecību. Audzēkņi, kuri nav apguvuši pilnu izglītības
programmas kursu, saņem skolas izziņu ar sekmju izrakstu
Pielikumos:
Nr.1 – zināšanu un prasmju vērtēšanas komponenti Profesionālās ievirzes
izglītības programmā instrumentu spēle (Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu
instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle)
Nr.2 – zināšanu un prasmju vērtēšanas komponenti Profesionālās ievirzes
izglītības programmā mācību priekšmetos Mūzikas literatūra
Nr.3 – zināšanu un prasmju vērtēšanas komponenti Profesionālās ievirzes
izglītības programmā mācību priekšmetos Solfedžo
III Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē, atstāšana uz otru gadu un
atskaitīšana
3. Audzēkņu pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek,
pamatojoties uz audzēkņa pedagoga un izglītības programmas metodiskās
komisijas vadītāja ieteikumu, ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu un
direktora rīkojumu. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurā ir norādīti
iemesli un, ja ir nokārtota mācību maksa par tekošo mēnesi, audzēkni no
skolas atskaita ar direktora rīkojumu bez pedagoģiskās padomes sēdes
lēmuma.
Pārcelšana, izglītības programmas maiņa:
3.1. Audzēkni pārceļ nākamajā profesionālās ievirzes izglītības programmas
klasē, ja visos priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir pietiekams, tas ir
vismaz 4 balles.
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Audzēkni, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējis
piedalīties pārcelšanas pārbaudījumos, nākamajā klasē pārceļ, ja otrā
semestra vērtējums ir sekmīga vidējā atzīme, kas atspoguļo semestra laikā
iegūtos vērtējumus audzēkņu vakaros, tehniskajās ieskaitēs, u.c. zināšanu
un prasmju pārbaudījuma veidos.
Audzēknis, ja viņa zināšanu un prasmju līmenis ir atbilstošs, var tikt
pārcelts nākamajā klasē mācību gada vidū.
Audzēknim, kuram gada vai galīgais zināšanu un prasmju vērtējums ir
nepietiekams, Skola var noteikt papildus termiņu zināšanu un prasmju
pārbaudei līdz attiecīgā mācību gada 15. augustam.
Audzēkni, kurš pēc atkārtotu zināšanu un prasmju pārbaudes ir saņēmis
pietiekamu vērtējumu, pārceļ nākamajā klasē.
Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ārsta vai pedagoga ieteikumu, atļaut
audzēknim nomainīt izglītības programmu.
Pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai pedagogu savstarpēju vienošanos
un direktora rīkojumu atļaut audzēkni pārcelt pie cita pedagoga.
Audzēkņiem, kuri skolu beiguši un nolēmuši turpināt profesionālās
izglītības iegūšanu, dot iespēju turpināt mācības skolā papildus izglītības
programmā paredzētajam laikam.

Atstāšana iepriekšējā klasē, mācību pārtraukuma piešķiršana:
3.9. Audzēkni, kurš slimības vai fiziskās attīstības neatbilstības dēļ nav apguvis
izglītības programmas prasības, var atstāt iepriekšējā klasē.
3.10. Audzēkni, kuram semestrī vai gadā attaisnotu un neattaisnotu kavējumu
summa ir 40%, tādējādi neizpildot mācību programmu, var atstāt
iepriekšējā klasē.
3.11. Pamatojoties uz ārsta atzinumu un vecāku iesniegumu, direktors ar
rīkojumu piešķir audzēknim mācību pārtraukumu uz noteiktu laiku.
Kavējumi un atskaitīšana:
3.12. Ja divu nedēļu laikā vecāki neziņo skolai par mācību stundu kavējumu
iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
3.13. Audzēknim, kavējot mācību procesu, ir jāiesniedz skolai attaisnojošs
dokuments ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc mācību atsākšanas.
3.14. Audzēkni, kurš semestrī bez attaisnojoša iemesla ir kavējis 25% no mācību
plānā paredzētā stundu skaita, līdz ar to neizpildot mācību programmas
prasības, var atskaitīt no skolas.
3.15. Audzēkni, kurš dēļ kavējumiem ir atstāts uz otru gadu un kuram joprojām
attaisnoto un neattaisnoto kavējumu summa ir 40%, var atskaitīt no skolas.
3.16. Audzēkni, kurš nav uzsācis mācību gadu līdz 15. septembrim un nav
paziņojis kavējumu iemeslu, var tikt atskaitīts no Skolas.
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3.17. Audzēknis, kuram noteikts papildus termiņš nepietiekama semestra vai
gada zināšanu un prasmju vērtējuma dēļ, un kurš pēc atkārtota
pārbaudījuma ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu, tiek atskaitīts no Skolas,
par to informējot audzēkņa vecākus.
3.18. Audzēkni, kurš uz atkārtotu zināšanu un prasmju pārbaudi nav ieradies, var
atskaitīt no skolas.
3.19. Audzēkni, kurš bez attaisnojoša iemesla sistemātiski neizpilda
profesionālās ievirzes izglītības mācību priekšmeta programmas prasības,
neapmierinoši uzvedas (ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus), no skolas
var atskaitīt mācību gada laikā, par to brīdinot audzēkņa vecākus.
Iekšējie noteikumi apspriesti un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē
2014.gada 21.oktobrī.
Iekšējie noteikumi papildināti ar punktiem 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.15.
un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2015.gada 26.maijā.

5

