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DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU IZVĒRTĒJUMS VENTSPILS CENTRA 

SĀKUMSKOLĀ 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ 

 

Rezultātu salīdzinājums procentuāli skolā, pilsētā, valstī 

Diagnosticējošo darbu mērķis: Novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās 

pilnveidot.  

Salīdzinot visu klašu visu diagnosticējošo darbu (turpmāk DD) kopvērtējuma vidējo % rādītāju 

ar valsti un citām Ventspils skolām, Ventspils Centra sākumskolas izglītojamie visos DD darbos 

uzrāda augstākus rezultātus. 

DD darbs Izglītības iestādē Ventspilī Valstī 

Latviešu val. 3.kl. 89.6 % 82.56% 78.42% 

Matemātika 3. kl.  76.25 % 65.71% 56.05% 

Latviešu val. 6.kl. 79.64% 69.03% 64.85% 

Matemātika 6. kl.  70.69% 69.26% 58.62% 

Dabaszinības 6. kl. 59.48% 49.52% 38.9% 

 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 3. klasei 

Diagnosticējošā darba latviešu mācībvalodā 3. klasei mērķis - konstatēt skolēnu latviešu valodas 

pamatprasmju apguves virzību atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām. 

Diagnosticējošais darba saturam ir komplekss raksturs. Veicamie uzdevumi paredz diagnosticēt 

visu runas darbības veidu - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas apguves kvalitāti.  

 

 

 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo valodas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir augstā līmenī. 

Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 7.02% augstāki un, salīdzinot ar valsti 

kopumā, rezultāti ir par 11.18% augstāki.  

 

89.6

82.58

78.42

70

75

80

85

90

95

Centra

sākumskolā

Ventspilī Valstī

P
ro

ce
n

ti

Latviešu valoda 3. klasē



2 
 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Diagnosticējošais darbs matemātikā veidots pamatlīmeņa prasmju apguves diagnosticēšanai. 

Skolotājs var secināt, kā skolēni apguvuši pamatprasmes, bet nevar izdarīt plašākus secinājumus 

par katra skolēna sasniegto prasmju apguves līmeni matemātikā kopumā. 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 10.54% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 20.2% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 6. klasei 

Latviešu mācībvalodas diagnosticējošā darba mērķis 6. klasē ir novērtēt skolēnu mācību valodas 

vispārējās klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot. Šo 

prasmju kopuma apguve ir nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai. 

 

Atbilstoši prasībām skolēns, beidzot 6. klasi, - pareizi, apzināti, veikli un izteiksmīgi lasa, - 

nosaka lasītā teksta tematu un galveno domu, - izprot lasītā teksta plānveidību un rindkopas jēgu 
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teksta veidošanā, - vērtē tekstā ietverto informāciju un izmanto to savā darbībā. Diagnosticējošā 

darba lasīšanas uzdevumos apvienotas komunikatīvās un valodas kompetences prasības, valodas 

lietojuma prasmes. 

Pēc diagnosticējošā darba rezultātiem var secināt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo latviešu mācībvalodas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir 

optimālā līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 10.61% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 14.79% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām, diagnosticējošajā darbā ir ietverti uzdevumi, kuru 

konteksts atklāj situācijas, ar kurām skolēni varētu reāli sastapties. Reāla dzīves situācija 

(konteksts), identificēt matemātisko problēmu un pārveidot kontekstu atbilstoši tai - atrisināt 

matemātikas uzdevumu - iegūto matemātisko rezultātu izteikt atbilstoši kontekstam. 

Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve 

nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai nākamajā izglītības posmā un tālāk.  

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 1.66% augstāki un, salīdzinot 

ar valsti kopumā, rezultāti ir par 12.07% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 

Diagnosticējošā darbā uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta 

obligātajam saturam un ir ietverti visi dabaszinību standarta obligātā mācību satura tematiskie 

bloki. Tā kā diagnosticējošā darba mērķis nav pārbaudīt visa mācību priekšmeta standartā 

iekļautā satura apguvi, bet diagnosticēt konkrētu prasmju attīstību, darbā nav iekļauti uzdevumi 

pilnīgi visu izziņas darbības veidu diagnostikai visos izziņas darbības līmeņos. 
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Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo dabaszinību kompetences apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir pietiekamā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 9.96% augstāki un, salīdzinot 

ar valsti kopumā, rezultāti ir par 20.58% augstāki.  

Secinājumi: 

 Analizējot datus par rezultātiem salīdzinājumā ar Ventspils skolām un valsti kopumā, 

Centra sākumskolas rezultāti DD ir pārliecinoši augstāki. 

 Visaugstākie sasniegumi ir latviešu valodā 3. klasei un 6. klasei. 

 Viszemākie sasniegumi ir dabaszinībās 6. klasei. 

 

Rezultātu salīdzinājums DD un ikdienas darbā 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 3. klasei 

 

Kopumā skolēnu vērtējumi DD ir ļoti labi. Salīdzinot DD un ikdienas vidējo vērtējumu, ir 

atšķirības - augstāki vērtējumi ir diagnosticējošajā darbā. Iespējams, ka skolēni diagnosticējošā 

darbā daudz vairāk koncentrējās, kā arī skolēniem bija iespēja mājās sagatavot darba mutisko 
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daļu. Rakstu daļas uzdevumi bija vidēji sarežģīti un skolēniem saprotami, tāpēc tie grūtības 

nesagādāja. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

 

Diagnosticējošā darba un ikdienas vērtējumu atšķirības ir optimālajā un augstākajā līmenī. 

Ikdienas darbā vairāk ir augstā līmeņa vērtējumu, kā arī nav nepietiekamo vērtējumu, kas parādās 

DD, kā arī ikdienas darbā tikai vienam skolēnam ir pietiekams vērtējums, bet DD tādi ir 6 

skolēniem. 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 6. klasei 

Ja analizē skolēnu veikumu pēc sekmju līmeņa, redzams, ka nozīmīgu atšķirību starp skolēnu 

diagnosticējošā darba rezultātiem un sekmēm ikdienas darbā nav. Tabulā apkopots skolēnu skaits 

pēc 1. semestra mācību rezultātiem un tiem pielīdzinātā procentuālā līmeņa, kas iegūts 

diagnosticējošā darbā. 
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Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

 

Analizējot rezultātus, var secināt, ka diagnosticējošā darbā optimālo vērtējumu vairāk nekā 

ikdienas darbā, pietiekamo vērtējumu DD ir mazāk nekā ikdiena darbā, kas ir labs rādītājs. 

Izvērtējot pagājušā gada trūkumus, šogad tika pievērsta lielāka uzmanība prasmēm, kas tiek 

pārbaudītas diagnosticējošajā darbā. Dažiem skolēniem ikdienas darbā gūtie vērtējumi ir uz 

robežas starp pietiekamu un optimālu vērtējumu un iegūstos kaut 1% pārsvaru, skolēns nonāk 

citā līmenī. 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 

 

Izvērtējot DD un ikdienas vērtējumus, var secināt, ka ikdienas darbā vairāk ir optimālo un augsto 

vērtējumu, mazāk nepietiekamo vērtējumu. Tas skaidrojams ar to, ka diagnosticējošais darbs 

aptvēra ļoti plašu tematu apjomu, bet ikdienā 6. klasē skolēni apgūst tikai nelielu daļu no šiem 

tematiem. 
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Diagnosticējošā darba analīze pa uzdevumiem 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 

3. klases skolēni veica sešus uzdevumus. 1. un 2. uzdevums bija paredzēts skolēna klausīšanās 

kompetences pārbaudei un prasmes dzirdēto informāciju izmantot atbilstoši dotajiem 

nosacījumiem: klausoties tekstu, ar “X” atzīmēt tabulā dotā apgalvojuma atbilstību vai 

neatbilstību dzirdētājam, uztvert tekstā konkrētas detaļas un atbilstošo vārdu ierakstīt dotajā 

tekstā. Uzdevumi ļāva pārbaudīt, cik vērīgs ir skolēns klausīšanās procesā, kā prot uztvert 

dzirdēto kopumā un saklausīt tajā atsevišķas detaļas, kā dzirdēto spēj sintezēt ar lasīto. 3. 

uzdevuma galvenais nolūks bija pārliecināties par skolēna apzinātas lasītprasmes līmeni un spēju 

tekstā uztvert galveno domu, bet 4. uzdevums - spriest, kā skolēns izprot apgūto vārdšķiru 

leksiskās nozīmes un prot tās atrast tekstā. 5. uzdevums paredzēts, lai diagnosticētu skolēna 

tekstveides un pareizrakstības prasmi. Latviešu valodas pamatprasmju diagnosticēšanas procesā 

bija paredzēts arī pārliecināties par skolēna runātprasmi, stāstot par tematu „Mana mīļākā 

grāmata”. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās prasmi. 90,25 % skolēnu I 

izziņas līmeņa uzdevuma piemērus izpildīja precīzi. Četri skolēni kļūdījās dažos piemēros, 

nespējot izvērtēt pareizo informāciju, divi no šiem skolēniem strādāja ar atbalsta 

pasākumiem, pārējiem diviem arī ikdienas darbā iznāk kļūdīties. Šajā pašā uzdevumā bija arī 

II izziņas līmeņa piemēri. 93.25%, skolēnu šos piemērus izpildīja precīzi, kļūdījās 3 skolēni, 

divi no tiem bija ar atbalsta pasākumiem.   

2. uzdevumā bija 8 visu izziņas līmeņu piemēri. I izziņas līmeņa uzdevumus 90.00% skolēnu 

izpildīja precīzi, II izziņas līmeņa uzdevumus 81.00% skolēnu veica precīzi un III. Līmeņa 

uzdevumus 92.00%  skolēnu izpildīja pareizi. 

Valodas kompetences uzdevumi 

3. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro lietvārdi, 95% skolēnu veica 

precīzi. Kļūdījās skolēni, kuri darbu veica ar atbalsta pasākumiem. 

4. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro īpašības vārdi, 95%, skolēnu 

izpildīja pareizi, kļūdījās skolēni, kuri darbu veicas ar atbalsta pasākumiem. 

5. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro darbības vārdi, 95% skolēnu 

izpildīja precīzi, kļūdījās skolēni, kuri izmantoja atbalsta pasākumus.   



8 
 

6. uzdevumā - III izziņas līmeņa uzdevumā bija jāveido teikums, lai tajā būtu lietvārds, darbības 

vārds, īpašības vārds. Bija jāizveido saturiski un gramatiski pareizs teikums, kurā ir 4-6 vārdi. 

81% skolēnu darbu veica pareizi, pārējie kļūdījās neuzmanīgi izlasot noteikumus. 

7. uzdevumā - III izziņas līmeņa uzdevumā jāveido tematam atbilstošs, mērķtiecīgs, pabeigts 

teksts, ar loģisku teksta struktūru. 86.8% skolēnu šo uzdevumu izpildīja labi, dažiem bija 

pareizrakstības kļūdas, kā arī kļūdījās, veidojot pareizu teksta struktūru.  

3.a klases izglītojamie I izziņas līmeņa uzdevumus veica 90.1% līmenī, II izziņas līmeņa 

uzdevumus 91.5% līmenī, bet III līmeņa uzdevumus 86.6% līmenī. 

Mutvārdu daļa 

Šis uzdevums paredzēja mājās sagatavotu uzdevumu – stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. 

Skolēni veidoja loģisku stāstījumu, pamatojot savu domu, raksturojot grāmatas galvenos varoņus, 

iesakot grāmatu izlasīt citiem. Visus uzdevumus lielākā daļa skolēnu veica teicami, izņemot trīs 

skolēnus, kuriem nebija visaugstākais vērtējums. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 

Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē klausīšanās prasmi. 89 % skolēnu I 

izziņas līmeņa uzdevuma piemērus izpildīja precīzi. Divi skolēni strādāja ar atbalsta 

pasākumiem. Šajā pašā uzdevumā bija arī II izziņas līmeņa piemēri. 87 %, skolēnu šos 

piemērus izpildīja precīzi, kļūdījās daži skolēni, divi no tiem bija ar atbalsta pasākumiem.   

2. uzdevumā bija 8 visu izziņas līmeņu piemēri. I izziņas līmeņa uzdevumus 83 % skolēnu 

izpildīja precīzi, II izziņas līmeņa uzdevumus 69 % skolēnu veica precīzi un III līmeņa 

uzdevumus 54 %  skolēnu izpildīja pareizi. 

Valodas kompetences uzdevumi 

3. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro lietvārdi, 95% skolēnu veica 

precīzi. Kļūdījās 4 skolēni. 

4. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro īpašības vārdi, 94%, skolēnu 

izpildīja pareizi, kļūdījās 3 skolēni, viens no tiem ar atbalsta pasākumiem. 

5. uzdevumu - II izziņas līmeņa uzdevumu, kurā bija jāpasvītro darbības vārdi, 91% skolēnu 

izpildīja precīzi, kļūdījās 7 skolēni, viens no tiem izmantoja atbalsta pasākumus.   

6. uzdevumā - III izziņas līmeņa uzdevumā bija jāveido teikums, lai tajā būtu lietvārds, darbības 

vārds, īpašības vārds. Bija jāizveido saturiski un gramatiski pareizs teikums, kurā ir 4-6 vārdi. 

88% skolēnu darbu veica pareizi, pārējie kļūdījās neuzmanīgi izlasot noteikumus. 
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7. uzdevumā - III izziņas līmeņa uzdevumā jāveido tematam atbilstošs, mērķtiecīgs, pabeigts 

teksts, ar loģisku teksta struktūru. 98 % skolēnu šo uzdevumu izpildīja labi, dažiem bija 

pareizrakstības kļūdas, kā arī kļūdījās, veidojot pareizu teksta struktūru.  

3.b klases izglītojamie I izziņas līmeņa uzdevumus pareizi veica 85,4%, II izziņas līmeņa 

uzdevumus 87,1% pareizi, bet III līmeņa uzdevumus 84% pareizi. 

Mutvārdu daļa 

Skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. Šo diagnosticējošā 

darba daļu skolēni izpildīja 88,5%, kas ir ļoti labs rādītājs. Skolēnu rezultāti ir ļoti labi, jo latviešu 

valodas stundās skolēni regulāri gatavoja stāstījumus par savām izlasītajām grāmatām. 

Secinājumi: 

 Izglītojamie ir labi apguvuši gan klausīšanās prasmi, gan lasīšanas prasmi, gan teksta izpratni, 

prot labi orientēties tekstā atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (noteiktās rindkopās atrast 

vajadzīgās vārdšķiras vārdus). 

 Skolēniem ir laba prasme pēc plāna veidot un uzrakstīt loģisku stāstījumu atbilstoši tematam 

- ļoti labi veicās mutvārdu daļā, kur stāstījums bija iepriekš jāsagatavo mājās. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Skolēniem bija jāatrisina 30 uzdevumi.  

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

3. a klasē I līmeņa uzdevumus 92% skolēnu veica pareizi, II līmeņa uzdevumus 80% pareizi, III 

līmeņa uzdevumus veica 76% skolēnu pareizi. 

1. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēt matemātiskos terminus To skolēni veica 

100% pareizi. 

2.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēt prasmi lietot kalendāru. 96% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi.  

3.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – izmantot daļas jēdzienu uzdevumu risināšanā. 70% 

skolēnu uzdevumu veica pareizi.  

4. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - lietot pulksteņa laiku. 88% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

5. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – noteikt pamatdaļas lielumu. 80% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi.  

6. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – sapratne par ģeometriskām figūrām. 70% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi.  
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7. uzvedumā – I izziņas līmeņa uzdevums – zināt, kurām ģeometriskām figūrām var izmērīt 

garumu, 92,4% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

8. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – risināt praktisku problēmu. 80,7% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

9. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - matemātiski risināt problēmu. 88,4% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

10. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - risināt teksta uzdevumu. 94% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

11. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - lietot pulksteņa jēdzienu. To skolēni veica 100% 

pareizi. 

12. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt garuma mērus. To skolēni veica 100% 

pareizi. 

13. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt dažādus garumus. 88,4% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

14. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt dažādus garumus, 84,6% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

15. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt diagrammas lielumus, To skolēni veica 

100% pareizi. 

16. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - lietot diagrammu lielumu nolasīšanā, 80,7% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

17. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - analizēt dotos diagrammas lielumus. 88,4% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

18. uzdevums-II un III līmeņa uzdevums - lietot matemātisko terminu ”par cik vairāk”, 86,5% 

skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

19. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - lietot terminu ”reizes mazāk”, 77% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

20. uzdevums - I līmeņa uzdevums - atpazīt četrstūrus, 96% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

21. uzdevums - II līmeņa uzdevums - atpazīt kvadrātus, 96% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

22. uzdevums - 1līmeņa uzdevums - atpazīt daudzstūrus, 88,4% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

23. uzdevums - II līmeņa uzdevums - atpazīt taisnstūrus, 70% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

24. uzdevums - II līmeņa uzdevums - lietot matemātiskos terminus, 94% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

25. uzdevums - II līmeņa uzdevums - lietot matemātiskos terminus, 90,3% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 
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26. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - lietot matemātiskus terminus, 92,3% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

27. uzdevums - II līmeņa uzdevums-analizēt dotos lielumus, 84,6% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

28. uzdevums - III līmeņa uzdevums - skaidrot savu loģisko spriedumu, 65,3% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

29. uzdevums - II līmeņa uzdevums - analizēt dotos lielumus, 69,2% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

30. uzdevums - III līmeņa uzdevums - skaidrot savu loģisko spriedumu, 61,5% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 

1. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēt matemātiskos terminus. To 92% 

skolēnu veica pareizi. 

2.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēt prasmi lietot kalendāru. 12% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi.  

3.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – izmantot daļas jēdzienu uzdevumu risināšanā. 12% 

skolēnu uzdevumu veica pareizi.  

4. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - lietot pulksteņa laiku. 65% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

5. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – noteikt pamatdaļas lielumu. 88% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi.  

6. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – sapratne par ģeometriskām figūrām. 42% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi.  

7. uzvedumā – I izziņas līmeņa uzdevums – zināt, kurām ģeometriskām figūrām var izmērīt 

garumu, 100% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

8. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – risināt praktisku problēmu. 96% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

9. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - matemātiski risināt problēmu. 88% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

10. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - risināt teksta uzdevumu. 88% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

11. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - lietot pulksteņa jēdzienu. To 96% skolēnu veica 

pareizi. 
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12. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt garuma mērus. To 85% skolēnu veica 

pareizi. 

13. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt dažādus garumus. 65% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

14. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt dažādus garumus. 100% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

15. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt diagrammas lielumus, To skolēni veica 

100% pareizi. 

16. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - lietot diagrammu lielumu nolasīšanā, 54% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

17. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - analizēt dotos diagrammas lielumus. 35% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

18. uzdevums-II un III līmeņa uzdevums - lietot matemātisko terminu ”par cik vairāk”, 65% 

skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

19. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - lietot terminu ”reizes mazāk”, 38% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

20. uzdevums - I līmeņa uzdevums - atpazīt četrstūrus, 77% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

21. uzdevums - II līmeņa uzdevums - atpazīt kvadrātus, 65% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

22. uzdevums – I līmeņa uzdevums - atpazīt daudzstūrus, 77% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

23. uzdevums - II līmeņa uzdevums - atpazīt taisnstūrus, neviens skolēns šo uzdevumu neveica 

pareizi. 

24. uzdevums - II līmeņa uzdevums - lietot matemātiskos terminus, 85% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

25. uzdevums - II līmeņa uzdevums - lietot matemātiskos terminus, 77% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

26. uzdevums - II un III līmeņa uzdevums - lietot matemātiskus terminus, 75% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 

27. uzdevums - II līmeņa uzdevums - analizēt dotos lielumus, 8% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

28. uzdevums - III līmeņa uzdevums - skaidrot savu loģisko spriedumu, 4% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

29. uzdevums - II līmeņa uzdevums - analizēt dotos lielumus, 4% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi. 

30. uzdevums - III līmeņa uzdevums - skaidrot savu loģisko spriedumu, 4% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 
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Secinājumi: 

 Neskatoties uz to, ka diagnostikas darbs šogad veidots savādāk, kā iepriekšējos gados, 

kopumā 3. klases diagnosticējošā darba matemātikā rezultāti ir labi.  

 Darbs bija ļoti plašs apjoma ziņā, daudz uzdevumu, līdz ar to skolēniem, kuriem grūti mainīt 

darbības veidus, darbs sagādāja grūtības. 

 Darbā bija daudz nestandarta uzdevumu, kas skolēniem sagādāja zināmas grūtības. Stundu 

tēmās nav paredzēts laiks šādu uzdevumu risināšanai. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 

Diagnosticējošo darbu veidoja 4 daļas: lasīšana un valodas kompetence, klausīšanās, rakstīšana 

un runāšana.  

Lasīšanas un valodas kompetences daļā bija ietverti 12 uzdevumi, tie visi atbilda skolēnu 

apgūtajam mācību saturam. Skolēnu lasītprasmes pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu 

prasmes: 

 vērtē tekstā ietverto informāciju un izmanto savā darbībā, 

 prot atbildēt uz jautājumu pilnā teikumā, 

 prot atrast un izrakstīt salīdzinājumu no teksta, kā arī izskaidrot tā lietošanas nolūku, 

 prot veidot salīdzinājumu pēc nosacījumiem, 

 prot pamatot nosaukto rakstura īpašību, 

 prot izteikt viedokli par cilvēka rakstura īpašībām. 

Uzdevumi šo prasmju pārbaudei atbilst II un III izziņas līmenim. Vērtējot skolēnu pārbaudes 

darbos sniegtās atbildes, secināms, ka skolēni izprot patstāvīgi lasītu tekstu un prot sniegt teksta 

saturam atbilstošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, izmantojot informāciju savā darbībā, kā 

arī prot nosaukt un pamatot galveno varoņu īpašības. Grūtības sagādājuši uzdevumi, kur vienā 

atbildē izpildāmi vairāki nosacījumi – piemēram, jāatbild uz jautājumu par lasīto tekstu, jāsniedz 

atbilde pilnā teikumā, turklāt atbilde jāraksta, nepārkāpjot pareizrakstības normas. Secināms, ka 

klasēs ir skolēni, kam ir grūti atbildē ietvert vairākus nosacījumus vienlaicīgi, tādēļ, piemēram, 

vairākiem skolēniem sniegtās atbildes nebija formulētas pilnos teikumos. 

Valodas kompetences pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu zināšanas un prasmes: 

 prot rakstīt atbilstoši pareizrakstības normām, 

 prot rakstīt lietvārdus pamatformā, 

 prot atdalīt salikta pakārtota teikuma daļas, 

 prot atdalīt vienlīdzīgus teikuma locekļus, 

 nelieto nepamatotas pieturzīmes, 
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 prot pamatot pieturzīmju lietojumu starp salikta sakārtota teikuma daļām, 

 prot izskaidrot pieturzīmju lietojumu aiz skaitļiem, 

 prot izveidot saliktu pakārtotu teikumu, 

 prot izskaidrot vārdu nozīmi un iesaistīt vārdu teikumā citā nozīmē. 

Skolēni ar labu precizitāti veikuši šādus valodas kompetences uzdevumus: prot ievietot burtus 

atbilstīgi vārdu pareizrakstībai; prot pārveidot lietvārdus pamatformā, prot atdalīt salikta 

pakārtota teikuma daļas un vienlīdzīgus teikuma locekļus; prot veidot teikumu, kas atbilst 

norādītajai uzbūvei. Vairāk kļūdu novērojams pareizrakstībā lasītprasmes uzdevumos, kā arī 

pieturzīmju lietojumā, kad skolēniem atbilde jāsniedz savā veidotā teikumā. Tā kā 1.daļas 

vērtēšanas kritēriji paredz, ka skolēns punktu nesaņem, ja pieļāvis atbildē kaut vai vienu kļūdu; 

jāsecina, ka vairākiem skolēniem pareizrakstība nav pietiekami stabila. 

Vērtējot lasīšanas un valodas, kompetences uzdevumu izpildi, secināms, ka nav būtisku atšķirību 

starp klašu rezultātiem. 6.a klasei vidējais procentuālais vērtējums šajā daļā ir 71,49%, savukārt 

6.b klasei – 69,20%. Tāpat novērots, ka 6.a un 6.b klases skolēniem ir vienādas “stiprās puses” 

un grūtības, veicot šos uzdevumus. 

Klausīšanās daļā 6. a klase ir uzrādījusi ļoti labu rezultātu, tās vidējais procentuālais vērtējums 

ir 82,00%, savukārt 6. b klasei tas ir 76,05%. Klausīšanās uzdevumos skolēni apliecinājuši prasmi 

atrast detalizētu informāciju, saklausīt un pārveidot detalizētu informāciju, salīdzināt dzirdēto 

informāciju un izteikt savu viedokli. Klausīšanās uzdevumi atbilst I un II izziņas līmenim. 

Raksturīgākā kļūda atklājās pēdējā uzdevumā, kur skolēnu atbildē nebija norādīts pamatojums 

vai tas bija frāžains, nekonkrēts. 

Rakstīšanas daļā skolēnu uzdevums bija veidot domrakstu, izvēloties vienu no trim 

piedāvātajiem virsrakstiem. Katram virsrakstam bija jānosaka domraksta veids, un skolēniem bija 

jāveido domraksta veidam un virsrakstam atbilstošs teksts 130 vārdu apjomā. Domraksta 

vērtēšanas kritēriji un skolēnu iegūtais vidējais procentuālais vērtējums apkopots tabulā. 

Vērtēšanas kritēriji un prasme Skolēnu vidējais 

vērtējums procentos 

Veido rakstīto tekstu atbilstoši tematam 95,91 % 

Veido tekstu atbilstoši vēstījuma / apraksta veidam 94,74 % 

Ievēro teksta uzbūves principus 93,86 % 

Ievēro rindkopas 82,46 % 

Ievēro darba apjomu 100 % 

Prot izmantot savā tekstā bagātu vārdu krājumu, daudzveidīgas 

sintaktiskās konstrukcijas 

91,81 % 

Prot veidot savu tekstu bez ortogrāfijas kļūdām apgūtā mācību 

satura robežās 

46,05 % 

Prot veidot savu tekstu, pieļaujot ne vairāk kā vienu interpunkcijas 

kļūdu apgūtā mācību satura robežās 

39,91 % 
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Tekstveidē ietvertās prasmes atbilst augstākajam, trešajam, izziņas līmenim, izņemot rindkopu 

un darba apjoma ievērošanu, kas atbilst II izziņas līmenim. Var secināt, ka tekstveidē skolēni prot 

veidot tekstu atbilstoši norādītajam tematam, domraksta veidam un teksta uzbūves principiem; ir 

ievērots dalījums rindkopās un darba apjoms; teksta veidošanā izmantots bagāts vārdu krājums 

un daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas, taču grūtības sagādā ievērot pareizrakstības un 

pieturzīmju lietošanas normas. Pēc skolotājas domām, bieži šīs kļūdas tiek pieļautas 

neuzmanības, nevis nezināšanas dēļ. Akcentējama ir arī nepieciešamība pēc teksta sadalīšanas 

rindkopās. 

Runāšanas daļā skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu stāstījumu pēc plāna par kādu no lasītām 

grāmatām. Runas veidošana atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem atbilst III izziņas līmenim. Tā 

kā skolotāja iepriekš organizējusi lasīšanas seminārus pēc diagnosticējošā darbā izvirzītajiem 

principiem, skolēniem bija iespēja sagatavotās runas pēc izskatīšanas un komentēšanas 

pilnveidot, skolēni guvuši ļoti labus rezultātus darba mutvārdu daļā. Skolēnu vidējais rādītājs 

runāšanas daļā ir 93,25%. 

Runu kritēriji un tur iegūtie vidējie procentuālie vērtējumi ir šādi: 

 runas saturs – 93,33%, 

 stāstījuma loģiskums – 96,84%, 

 pašizteiksme – 91,23%, 

 vārdu krājums – 91,58%. 

Zemākais rezultāts novērojams prasmē savā runā izmantot bagātu vārdu krājumu, izvēloties 

precīzus, literārai valodai atbilstošus vārdus, kā arī uzstāties ar dabisku, nesamākslotu stāstījumu, 

lietojot atbilstošu intonāciju.  

Secinājumi: 

1. Kopumā pedagogs skolēnu rezultātus vērtē pozitīvi, jo pārsvarā tie atbilst skolēnu 

vērtējumiem ikdienas mācību darbā vai pat ir labāki (kopumā 94,04% skolēnu). Uzreiz pēc 

diagnosticējošā darba vērtēšanas tika uzsākts darbs pie to prasmju pilnveides, kas 

diagnosticējošā darbā konstatētas kā nepilnīgi apgūtas, izstrādājot prezentāciju skolēniem, 

kurā apkopoti uzdevumi, pareizās atbildes, raksturīgākās kļūdas un to skaidrojums. Mācību 

stundā skolēni ir izpētījuši savus darbus, un, skolotājai rādot prezentāciju, sniedzot izklāstu, 

skolēni ir guvuši skaidrību gan par sava darba veiksmēm, gan grūtībām.  

2. Analizējot pārbaudes darbus, ir secināts, kuru kompetenču pilnveidei vēl jāpievērš uzmanība 

un turpmākajā darbā nepieciešami uzlabojumi: 
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 atbildes veidošana, ietverot vairākus nosacījumus, īpaši pievēršot uzmanību pilna teikuma 

veidošanai un argumentēta pamatojuma sniegšanai; 

 precīza un secīga uzdevuma nosacījumu izpilde; 

 pareizrakstības un pieturzīmju normu ievērošana teikumos un tekstā, kuru skolēns ir 

veidojis pats, ietverot pareizrakstības un precīza pieturzīmju lietojumu visos latviešu 

valodas pārbaudes darbos un aktualizējot arī literatūras stundu ietvaros; 

 tēlaino izteiksmes līdzekļu noteikšana tekstā (salīdzinājums, metafora u.c.), to 

izmantošanas nolūka skaidrošana un pielietošana savu teikumu veidošanā. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Darbu veido 11 uzdevumi, kas ir veidoti un sakārtoti atbilstoši matemātikas obligātajam saturam. 

Darbā tika ietverti arī uzdevumi, kas diagnosticē skolēnu gatavību darbam radošā līmenī, t.i., 

spēju atrisināt augstākas grūtību pakāpes uzdevumus. Diagnosticējošā darbā iekļautās vispārējās 

pamatprasmes: 

 sakarību izteikšana starp lielumiem; 

 skaitlisku aprēķinu veikšana; 

 informācijas iegūšana, apstrāde un analīze; 

 piemērotu paņēmienu lietošana, lai atrisinātu problēmas, izmantojot skaitliskos modeļus; 

 pamatojuma nepieciešamības izpratne. 

 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei 

1. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē izglītojamo prasmi izteikt skaitli 

daļā vai decimāldaļā. Uzdevums tika veikts 86% (6.a) un 88% (6.b) pareizi. 

2.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē prasmi izprast skaitļa šķiru 

vērtības decimāldaļu pierakstā. Šo uzdevumu veica 100% (6.a) un 96 % (6.b) pareizi. 

3.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – punkta, kura koordināta ir daļskaitlis, 

atlikšana, sadalot nogriezni vienādās daļās. Uzdevumu paveica 34% (6.a) un 60% (6.b) 

pareizi. 

4. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – darbību veikšana ar parastajām un 

decimāldaļām. Grūtības sagādāja decimāldaļu dalīšana. Pareizās atbildes bija 75% (6.a) 

un 70% (6.b). 

5. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums – dalītāju noteikšana praktiskā situācijā - 61% 

(6.a) un 72% (6.b) uzdevuma tika veikti pareizi. 
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6. uzvedumā – II izziņas līmeņa uzdevums – procentu aprēķināšana no skaitļa.  79% (6a) 

89% (6.b) tika veikti pareizi. 

7. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – divu skaitļu attiecības izteikšana procentos. 

Šis uzdevums skolēniem sagādāja vislielākās grūtības, un ir viszemākais izpildes 

procents. Grūtības skolēniem radās tādēļ, ka saucējs nebija 100. Lai izteiktu attiecību 

procentos, bija nepieciešamas papildus darbības.  Skolēni pareizi izpildīja 34% (6.a) un 

26% (6.b).  

8. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticēja izglītojamo prasmi uzrakstīt 

izteiksmi skaitļa aprēķināšanai, ja zināma skaitļa daļa. 85% (6.a) un 74% (6.b) tika veikti 

pareizi. 

9. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – vārdiska skaidrojuma sniegšana, aprēķinot 

skaitļa vērtību pēc dotā zīmējuma. 82% (6.a) un  86% (6.b) bija snieguši pareizās atbildes. 

10. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – informācijas nolasīšana no shēmas un lielumu 

izmantošana aprēķinos. Ar uzdevumu veiksmīgi tika galā 68% (6.a) un 72% (6.b) 

skolēnu 

11. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums – loģiskās domāšanas uzdevums, kurā pēc 

dotajiem shematiskajiem datiem, bija jāizdara secinājumi, kas pamatoti ar 

matemātiskiem spriedumiem. Uzdevuma pirmā daļa sagādāja skolēniem nelielas 

grūtības. Kopumā ar uzdevumu tika galā 61% (6.a) un 64% (6.b) skolēnu. 

Secinājumi: 

 Kā viena no galvenajām problēmām, ir grūtības ir nolasīt informāciju no zīmējuma, 

shēmas. Vairāki uzdevumi bija formulēti shēmu un diagrammu veidā, kurā skolēniem 

nebija viegli orientēties. Tāpat vairāki pamatuzdevumi tika veidoti ar skolēniem neierastā 

veidā un skolēni apmulsa. 

 Ņemot vērā DD rezultātus, lielākā vērība jāpiegriež: 

 veselā dalīšanai vienādās daļās, atzīmējot prasīto daļu 

 parasto daļu reizināšanai un dalīšanai; 

 decimāldaļu reizināšanai un dalīšanai ar decimāldaļu: 

 uzdevumu nosacījumu – teksta lasītprasmes iemaņu attīstīšanai; 

 informācijas nolasīšanai no shēmām; 

 attiecības izteikšana procentos. 

Lai šādu prasmju apguvi saglabātu un radītu izglītojamajam izaugsmi prasmju attīstībā, turpmāk 

plānotas šādas darbības:  
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 pilnveidot un nostiprināt prasmes, iekļaujot mācību procesā atbilstošus uzdevumus, 

 iekļaut uzdevumus, kas saturiski pietuvināti ikdienas situācijām (praktiskā satura 

uzdevumi), 

 sniegt nepieciešamo atbalstu konsultācijās, 

 uzdevumu diferencēšana mācību procesā, piedāvājot talantīgākajiem skolēniem viņu 

līmenim atbilstošus uzdevumus, kā arī uzdevumus, kas sekmē talanta attīstību, 

 augstāka izziņas līmeņa uzdevumu iekļaušana mācību procesā. 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.a klasei 

Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve 

nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai. Uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši 

dabaszinību mācību priekšmeta obligātajam saturam. Darbu veido 26 uzdevumi, kas pēc satura 

un formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm, tie ir sakārtoti trīs izziņas līmeņa uzdevumos. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei 

Darbā bija 14 dažādu izziņas līmeņu atbilžu izvēles uzdevumi. No tiem seši bija I izziņas līmeņa 

uzdevumi, seši II izziņas līmeņa un divi III līmeņa uzdevumi.  

Ar I līmeņa uzdevumiem veiksmīgi tika galā 70% skolēnu. Vislabākais sasniegums ir 6. 

uzdevumā (94,55%) par dabas resursu atpazīšanu. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka šis temats 

bija nesen apgūts. Vissliktākie rezultāti uzrādīti 12. uzdevumā (30,91%) par sakarības noteikšanu 

starp vielas tilpumu, blīvumu un masu.  

II izziņas līmeņa uzdevumos uzrādīti 57%. Viszemākie rādītāji ir 4. un 10. uzdevumā, uzrādot 

32,73%. Skolēniem sagādāja grūtības atšķirt pētnieciskās darbības posmu nozīmi un noteikt 

mainīgo lielumu no dotajiem. Skolēniem trūkst pieredzes pētnieciskajos darbos, novērojumos. 

Divos III izziņas līmeņa uzdevumus rādītāji ļoti atšķirīgi. 3. uzdevumā, kurā bija nepieciešamība 

skaidrot enerģijas ieguve no saules baterijām un enerģijas taupīšanas nepieciešamību, sekmīgu 

sniegumu uzrādīja 58,18% skolēnu. Savukārt, 10.uzdevumā, kur bija jāizprot masas, tilpuma, 

blīvuma jēdzienus, skolēni uzrādīja ļoti zemu sniegumu – 27,27%.  

Darbs saturēja arī piecus īso atbilžu uzdevumus, kuros bija jāplāno sāls un ūdens šķīduma 

pagatavošana (96,36%), jāaprēķina izšķīdušās vielas masa (40%), jāzina skābekļa nozīme 

degšanas procesā (70,91%), jāaprēķina Mēness fāzes datumu (18,18%)izdarīt secinājumus par 

vielas formu (41,82%). Vislielākās grūtības skolēniem sagādāja aprēķināt Mēness fāzes datumu. 

Diagnosticējošajā darbā tika iekļauti arī 9 izvērsto atbilžu uzdevumi. Uzdevumi pamatā bija II un 

III izziņas līmeņa. Uzdevumos skolēniem bija jāformulē pētāmais jautājums (67,27%), jāanalizē 

eksperimenta rezultāti (65,45%), jānosaka gadalaiks, izmantojot attēlu un pamatojot izvēli 

(65,45%), jāskaidro berzes samazināšanās ietekme uz cilvēka drošību (51,82%), jāskaidro 
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kondensēšanas process (40%), jāapraksta novērojumā iegūtie dati (92,73%) un jāpamato savs 

viedoklis (78,18%). Ar šiem uzdevumiem skolēni tika galā daudz veiksmīgāk, jo varēja saskatīt 

skaidrojumu no praktiskās pieredzes. Skolēniem sagādāja grūtības atbildes pamatos. Lietojot 

zinātnisku valodu, faktus. Visbiežāk uzdevumā tika sniegts sadzīvisks skaidrojums.  

Secinājumi: 

 Izvērtējot skolēnu sasniegumus, var secināt, ka kopumā diagnosticējošo darbu skolēni 

veikuši labi. Turpmāk lielāka vērība jāpievērš teksta izpratnei un prasmei secināt, izteikt 

viedokli un pareizi noformulēt atbildi. Skolēniem pietrūkst praktiskās pieredzes un 

prasmes noformulēt darbības izvērstā teikumā. Grūtības sagādā arī pamatojuma, 

sprieduma formulēšana izmantojot konkrētus jēdzienus un zinātniskus faktus.  

 Grūtības sagādāja arī tas, ka darbs bija ļoti sadrumstalots un aptvēra lielu informācijas 

daudzumu par dažādiem tematiem. Skolēniem bija jāatsauc atmiņā definīcijas, sakarības, 

kas tika apgūtas vairāku gadu griezumā. Ir vērojams, ka uzdevumos, kuros tika ietverti 5. 

un 6. klasē apgūstamie temati, veicās daudz labāk. Tādejādi var secināt, ka skolēniem nav 

ļoti noturīgas zināšanas. 

 

Mācību priekšmetu skolotāju priekšlikumi un rīcības plāns mācību 

sasniegumu uzlabošanai 

1. Katrs skolotājs ir izstrādājis plānu, kā iepazīstināt izglītojamos ar diagnosticējošo darbu 

rezultātiem, piemēram, tika veidotas prezentācijas ar raksturīgākajām kļūdām un kopīgi 

veikta to analīze. Izglītojamie tika aicināti uz konsultācijām, lai individuāli analizētu viņu 

rezultātus un kļūdas.  

2. Lai apzinātu 6. klašu izglītojamo viedokli par DD un iegūtajiem rezultātiem, tika organizēta 

un veikta Edurio aptauja par katru DD mācību priekšmetu. Iegūtie dati tika analizēti un 

izmantoti turpmākā darba plānošanai. Ņemot vērā skolēnu aptauju rezultātus, akcents jāliek 

uz skolēnu pašvadītu mācīšanos.  

3. Skolotājiem ir vienots viedoklis par to, ka galvenās problēmas rada nepietiekama tekstpratība, 

kas ietver gan lasītprasmi, gan rakstītprasmi, gan satura izpratni. Tā kā lielā daļā uzdevumu 

savs viedoklis ir jāizsaka rakstiski, lai uzlabotu rezultātus, ir jāturpina uzlabot un attīstīt šo 

prasmi.  

4. Lai regulāri sekotu līdzi izglītojamo mācību sasniegumu dinamikai, vairākas reizes gadā tiek 

rīkotas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas 

mācību darbā un DD, rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti un pieņemti atbilstoši lēmumi 

turpmākajam darbam, kā arī seko līdzi to izpildei. Priekšmetu skolotāji un audzinātāji ir 
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izstrādājuši konsultāciju apmeklējuma lapu, kura ļauj sekot līdzi izglītojamā sekmju 

uzlabošanas procesam. Izglītojamajam ar nepietiekamu vērtējumu matemātikā I semestrī tika 

izstrādāts individuālā darba plāns zināšanu uzlabošanai, kā rezultātā matemātikas zināšanu 

un prasmju līmenis ir uzlabojies. 

3. Analizējot pārbaudes darbus, ir secināts, kuru kompetenču pilnveidei vēl jāpievērš uzmanība 

un turpmākajā darbā nepieciešami uzlabojumi: 

 atbildes veidošana, ietverot vairākus nosacījumus, īpaši pievēršot uzmanību pilna teikuma 

veidošanai un argumentēta pamatojuma sniegšanai; 

 precīza un secīga uzdevuma nosacījumu izpilde; 

 pareizrakstības un pieturzīmju normu ievērošana teikumos un tekstā, kuru skolēns ir 

veidojis pats, ietverot pareizrakstības un precīza pieturzīmju lietojumu visos latviešu 

valodas pārbaudes darbos un aktualizējot arī citos mācību priekšmetos. 

 

 

 


