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           Riebiņu novada 

              RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Reģ. nr. 4213900379 

Liepu ielā 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, 

Tālr./fakss 5322631; e-mail: riebinuvsk@riebini.lv 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas 

kārtība Riebiņu vidusskolā 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta 

 noteikumu Nr.501”Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  

novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punktu 

 
I. Vispārīgie nosacījumi 

1.Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes kārtība nosaka Riebiņu vidusskolas (turpmāk – skola) 

pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijus, pedagoga pašvērtējumu, vērojamo 

mācību stundu/nodarbību skaitu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību, nosacījumus pakāpes piešķiršanas 

termiņam un piemaksas apmēram. 

2.Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – pedagogu novērtēšana) mērķis ir 

veicināt pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālās karjeras izaugsmes 

iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem un periodiski 

novērtēt pedagoga profesionālās darbības kvalitāti. 

3.Pedagogu novērtēšanas sistēmas mērķa grupa ir pedagogi, kuru pedagoģiskā darba stāžs skolā ir 

vismaz viens gads un kuri turpina praktizēt pedagoģisko darbu Riebiņu vidusskolā, nodrošinot Izglītības 

likuma 49.1 pantā noteikto izglītības programmu īstenošanu un izglītības pakāpei, izglītības veidam un 

mērķa grupai atbilstošā valsts izglītības standarta prasību izpildi.  

4.Kārtība nav attiecināma uz pagarinātās dienas grupas pedagogiem, skolas bibliotekāru un karjeras 

konsultantu. 

II. Pedagogu novērtēšanas pamatprincipi, kvalitātes pakāpes, novērtēšanas virzieni un  

to kvalitātes rādītāji 

5.Pedagoga novērtēšana tiek veikta, ņemot vērā šādus pamatprincipus:  

5.1.brīvprātības princips – pedagogam ir tiesības profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai 

pieteikties brīvprātīgi un pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu; 

5.2.prasību atklātības un skaidrības princips – pedagoga profesionālās darbības kvalitāti 

raksturo vienoti kvalitātes rādītāji, un pedagoga profesionālā darbība tiek, vērtēta ne vairāk, kā 

sešos līmeņos atbilstoši tam kādā līmenī kritērijs tiek izpildīts( šis kārtības 11. punkts); 

5.3.novērtēšanas atbilstības princips – pedagogam profesionālās darbības novērtēšanas procesā 

tiek dota iespēja apliecināt savu profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu, analītisko un radošo 

spēju atbilstību trijām kvalitātes pakāpēm, nodrošinot adekvātu un objektīvu vērtējumu. 
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6.Pedagogu profesionālās darbības kvalitāte tiek noteikta ar kvalitātes pakāpes piešķiršanu. Kvalitātes 

pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts un atbilstoši kvalitātes pakāpju 

aprakstam, katra nākamā kvalitātes pakāpe ietver zemākās kvalitātes pakāpes raksturojumu. Kvalitātes 

pakāpe ir spēkā tikai Riebiņu vidusskolā, kurā tika veikta pedagoga novērtēšana. Pedagogs var iegūt 

vienu kvalitātes pakāpi. 

7.Izšķir trīs kvalitātes pakāpes: 

7.1.Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs demonstrē mērķtiecīgi organizētu mācību 

procesu, nodrošinot labvēlīgu mācību vidi, izvēloties piemērotas mācību metodes, sadarbības 

formas, kas nepieciešamas uz skolēna mācīšanos orientēta procesa organizēšanai un kompetenču 

veidošanai. Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālajā darbībā galvenokārt ņem 

vērā izglītības procesa mērķtiecīgumu, atbilstošu metožu izvēli, kas piemērota skolēnu spējām un 

vajadzībām, kā arī motivējoša kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa organizēšanu. 

7.2.Otro kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs demonstrē mērķtiecīgi organizētu mācību procesu, 

nodrošinot labvēlīgu mācību vidi, izvēloties piemērotas mācību metodes, sadarbības formas, kas 

nepieciešamas uz skolēna mācīšanos orientēta procesa organizēšanai un kompetenču veidošanai. 

Otro kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālajā darbībā galvenokārt ņem vērā izglītības 

procesa mērķtiecīgumu, atbilstošu metožu izvēli, kas piemērota skolēnu spējām un vajadzībām, 

kā arī motivējoša kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa organizēšanu un izmanto 

daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot 

skolēnu spējām atbilstošus sasniegumus. Vienlaikus pedagogam ir visaptveroša pedagoģisko 

procesu izpratne, radot iespējas skolēniem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot 

saskarsmes prasmi, attīstot spējas un kompetences. 

7.3.Trešo kvalitātes pakāpi ieguvis pedagogs demonstrē mērķtiecīgi organizētu mācību procesu, 

nodrošinot labvēlīgu mācību vidi, izvēloties piemērotas mācību metodes, sadarbības formas, kas 

nepieciešamas uz skolēna mācīšanos orientēta procesa organizēšanai un kompetenču veidošanai. 

Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālajā darbībā galvenokārt ņem vērā izglītības 

procesa mērķtiecīgumu, atbilstošu metožu izvēli, kas piemērota skolēnu spējām un vajadzībām, 

kā arī motivējoša kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa organizēšanu un izmanto 

daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri uzturot 

skolēnu spējām atbilstošus sasniegumus. Vienlaikus pedagogam ir visaptveroša pedagoģisko 

procesu izpratne, radot iespējas skolēniem sadarboties un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot 

saskarsmes prasmi, attīstot spējas un kompetences. Pedagogs ir  spējīgs gan standarta, gan 

nestandarta situācijās rast piemērotus risinājumus, izmantojot savu profesionālo pieredzi un 

inovācijas pedagoģijā. Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga inovatīvā darbība ir cieši 

saistīta ar personības attīstību, savas pieredzes pārnesi un skolas iestādes attīstības veicināšanu. 

8.Ja pedagogs īsteno vispārējās pamatizglītības programmu, vai vispārējās vidējās izglītības programmu 

vai interešu izglītības programmu, viņa profesionālās darbības kvalitāti novērtē atbilstoši šādiem 

profesionālās darbības novērtēšanas virzieniem (turpmāk – novērtēšanas virzieni): 

9.Profesionālās darbības novērtēšanas virzienus raksturo šādi kvalitātes rādītāji: 

9.1.Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums: 

9.1.1.izglītības normatīvo dokumentu ievērošana pedagoģiskajā darbā; 

9.1.2.mācību procesa organizēšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtēšana; 

9.1.3.audzināšanas darbības organizēšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtēšana; 

9.1.4.skolēnu mācību sasniegumu uzskaite un analīze; 

9.2.Pedagoga ieguldījums skolēna individuālo spēju attīstībā un skolēnu vajadzību 

nodrošināšanā: 
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9.2.1.individuālais darbs ar skolēnu; 

9.2.2.sadarbība ar skolēna ģimeni vai likumisko pārstāvi; 

9.3.Pedagoga ieguldījums skolas attīstībā: 

9.3.1.komandas darba prasmes; 

9.3.2.darba vides pilnveide; 

9.3.3.profesionālās ētikas normu ievērošana  

9.3.4.savstarpēja cieņa un kolēģu atbalsts; 

9.4.Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese: 

9.4.1.pedagoga pētnieciskā darbība; 

9.4.2.pedagoga profesionālā pilnveide; 

9.4.3.svešvalodu izmantošana; 

9.4.4.informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana; 

9.4.5.pedagoga darbība profesionālajās organizācijās; 

9.4.6.pedagoga sadarbība ar izglītības institūcijām;  

9.4.7.pedagoga analītiskā darbība. 

10.Sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, skolotāja logopēda un izglītības psihologa novērtēšanu veic 

atbilstoši šādiem novērtēšanas virzieniem: 

10.1.līdzdalība pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, pedagoga darbības rezultātu 

izvērtējums (skolēnu attīstības diagnosticēšana, rezultātu izvērtējums un atbalsta koordinēšana 

pedagoģiskajā procesā); 

10.2.ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstībā un skolēnu vajadzību nodrošināšanā (iesaiste 

problēmu risināšanā, sadarbība ar institūcijām, atgriezeniskās saites nodrošināšana); 

10.3.ieguldījums skolas attīstībā; 

10.4.pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

11.Katram pedagoga profesionālās darbības vērtēšanas kritērijam (gan pedagoga profesionālās darbības 

vērtējuma mācību stundās vai nodarbības novērtējumam, gan pedagoga pašvērtējuma novērtējumam) ir 

noteikti kvalitātes vērtēšanas līmeņi: 

11.1.“Jā” - ļoti labi atbilst kritērijam; 

11.2.“Drīzāk jā” – labi atbilst kritērijam; 

11.3.“Daļēji”– daļēji atbilst kritērijam; 

11.4.“Drīzāk nē” – vāji atbilst kritērijam; 

11.5.“Nē” - neatbilst kritērijam; 

11.6.“Nav novērots” – nav pieejamas informācijas par kritērija ievērošanu. 

(līmeņus izsaka arī punktos, jā – 4 punkti, drīzāk jā – 3 punkti, daļēji – 2 punkti, drīzāk nē – 1 punkts, nē 

– 0 punktu, nav novērots – 0 punkti). 
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III. Novērtēšanas procesa organizācija. 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbība. 

12.Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas darbības kārtība nosaka skolas pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru, vērtēšanas komisijas izveidi un lēmuma par novērtēšanu 

pieņemšanas kārtību. 

13.Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai tiek izveidota Skolas komisija (turpmāk – 

komisija). 

14.Komisija organizē un nodrošina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanu skolā.  

15.Komisijas darbības mērķis ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas un novērtēt pedagogu 

profesionālās darbības kvalitāti, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu.  

16.Komisijai ir šādi uzdevumi: 

16.1.organizēt novērtēšanas procesu; 

16.2.vērot un vērtēt mācību stundas vai nodarbības; 

16.3.novērtēt pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu; 

16.4.apkopot rezultātus un izteikt priekšlikumus skolas direktoram par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

IV. Komisijas izveidošana un tās darbības pamatprincipi 

17.Skolas direktors ar rīkojumu nosaka laika periodu, kurā komisija darbojas, kā arī komisijas sastāvu. 

Komisijas sastāvā ir 5 locekļi. Komisijas sastāvā var iekļaut skolas direktora vietniekus, pieredzējušus 

pedagogus, pedagogu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, ārējos vērtētājus – pašvaldības  pārstāvjus, 

atbalsta personāla pārstāvjus vai pedagogus no citām izglītības iestādēm.  

18.Skolas direktors, izveidojot komisiju, ievēro interešu konflikta novēršanas principus starp komisijas 

locekļiem un vērtējamo pedagogu.  

19.Komisijas pirmo sanāksmi sasauc skolas direktors, kuras laikā no komisijas locekļu vidus tiek ievēlēts 

Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs. Komisijas loceklim nav tiesību kā kvalitātes pakāpes 

pretendentam piedalīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā. 

20.Komisijas locekļi ievēro konfidencialitātes, godprātības, vienlīdzības, taisnīguma un objektivitātes 

principus, neizpaužot viedokļus, kuri tiek apspriesti Komisijas sēdēs, un, pieņemot lēmumus, balstās uz 

reāliem faktiem un pierādījumiem. 

21.Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā 2 reizes noteiktajā novērtēšanas periodā. 

22.Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz 4 komisijas locekļi. Ja 

komisijas sēde kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt, tad komisijas priekšsēdētājs 3 darba dienu laikā sasauc 

atkārtotu komisijas sēdi.  

23.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. 

(Pielikumi Nr.-5. un 6.) 

V. Komisijas darbība 

24.Komisijas pirmajā darba sēdē tiek veikti šādi uzdevumi: 

24.1.apstiprina komisijas priekšsēdētāju un sekretāru; 

24.2.katram komisijas loceklim tiek noteikti darba uzdevumi. 

25.Komisijas organizatorisko darbību nodrošina komisijas sekretārs.  

26.Skolas direktors iepazīstina visus skolas pedagogus ar komisijas sastāvu un komisijas darbības 

pamatprincipiem. 
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VI. Komisijas locekļu un komisijas sekretāra pienākumi 

27.Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un komisijas locekļi. Komisijas locekļu 

funkcijas un pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka patstāvīgi. 

28.Komisijas priekšsēdētājam ir šādi pienākumi: 

28.1.noteikt komisijas sēžu laiku, sasaukt, vadīt komisijas sēdes un koordinēt jautājumu 

izskatīšanu; 

28.2.apstiprināt komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

procedūru un laika grafiku; 

28.3.pārstāvēt komisiju attiecībās ar citām iestādēm, kā arī privātpersonām un sabiedrību; 

28.4.nodrošināt komisijas lietvedības atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

29.Komisijas locekļiem ir šādi pienākumi: 

29.1.veikt skaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

procedūru; 

29.2.vērot un novērtēt pedagogu vadītās mācību stundas; 

29.3.iepazīties ar pedagogu iesniegtajiem materiāliem un analizēt tos; 

29.4.izvērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem; 

29.5.veidot novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu. 

30.Ja komisijas loceklis nepilda noteiktos pienākumus, komisija ar klātesošo locekļu balsu vairākumu 

atbrīvo komisijas locekli no pienākumu pildīšanas, kura vietā apstiprina citu personu. 

31.Komisijas sekretāram ir šādi pienākumi: 

31.1.protokolēt komisijas sēdes; 

31.2.pieņemt un lietvedībā noteiktajā kārtībā reģistrēt pedagogu iesniegumus viņu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanai; 

31.3.informēt komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku; 

31.4.informēt pedagogus par komisijas pieņemtajiem lēmumiem; 

31.5.nodrošināt komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

kārtību. 

32.Izmaiņas komisijas sastāvā var tikt veiktas, pamatojoties uz komisijas locekļa rakstveida motivētu 

iesniegumu komisijas priekšsēdētājam. Izmaiņas komisijā tiek izskatītas un apstiprinātas komisijas sēdē, 

kuru sasauc komisijas priekšsēdētājs. 

 

VII. Novērtēšanas norises un laika plānojums 

33.Skolas direktors var rakstiski lūgt Riebiņu novada pašvaldību norīkot darbinieku, kurš piedalīsies  

Riebiņu vidusskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darbā.  

34.Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu veido trīs secīgi posmi: 

34.1.sagatavošanās posms pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanai; 

34.2.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas norises posms; 

34.3.rezultātu apkopošanas posms. 

35.Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas sagatavošanās posmam atvēlētas pirmās divas 

nedēļas no kopējā novērtēšanas laika (4 mēnešiem). Šajā posmā pedagogs apzina savu atbilstību kādai no 

kvalitātes pakāpēm un brīvprātīgi izdara savu izvēli. Šajā posmā notiek arī pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveide. 
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36.Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas norises posms ilgst divus ar pusi mēnešus: no 

pirmā mēneša 3.nedēļas līdz trešā mēneša 4.nedēļai ieskaitot. Šajā posmā iesaistītas visas puses. Pedagogs 

atklāj savu profesionalitāti mācību stundās, kuras vēro un kopā ar pedagogu analizē komisijas pārstāvji. 

Komisija veido pārskatu par pedagoga darbību.  

37.Skolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba kārtība un laika 

plānojums: 

Laika plānojums Novērtēšanas norise 

No kārtējā gada 1.decembra līdz 

15.decembrim 

Pieteikšanās novērtēšanas procesam, iesniedzot skolas 

direktoram rakstveida iesniegumu 

No kārtējā gada 15.decembra līdz 

kārtējā gada 1.aprīlim 

Pašvērtējuma iesniegšana, tam pievienojot sava darba 

pašnovērtējumus par 3 pēdējiem mācību gadiem  

No kārtējā gada 15.decembra līdz 

kārtējā gada 1.aprīlim 

Mācību stundu vērošana un vērtēšana 

No kārtējā gada 2.aprīļa līdz 

kārtējā gada 15.maijam 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu. 

Rezultātu apkopošana un priekšlikumu izteikšana par 

kvalitātes pakāpes piešķiršanu 

No kārtējā gada 16.maija līdz 

kārtējā gada 31.maijam 

Skolas direktora rīkojums par kvalitātes pakāpes piešķiršanu 

vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi 

Ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 

5.jūnijam 

5 darba dienu laikā pēc skolas direktora lēmuma 

saņemšanas, pedagogs var apstrīdēt direktora lēmumu, 

griežoties novada pašvaldībā. 

 

38.Pedagoga profesionālās darbības novērtēšanai mācību stundās vai nodarbībās var pieaicināt ārējos 

vērtētājus. 

39.Ja pedagogs ieguvis 75% no maksimāli iegūstamajiem punktiem, pedagogu profesionālās kvalitātes 

novērtēšanas komisija rosina viņam piešķirt kvalitātes pakāpi uz 3 gadiem. 

40.Ja pedagogs, pretendējot uz izvēlēto (savā iesniegumā norādīto) kvalitātes pakāpi, novērtēšanas 

rezultātā ir pārsniedzis punktu robežu pakāpes saņemšanai, tad pedagogam tiek piemērota cita (augstāka) 

kvalitātes pakāpe. 

41.Ja pedagogs, pretendējot uz izvēlēto (savā iesniegumā norādīto) kvalitātes pakāpi, novērtēšanas 

rezultātā nav saņēmis pietiekošu novērtējumu (punktos), tad viņš saņem citu (zemāku) kvalitātes 

pakāpi. 

42.Komisijas priekšlikums par kvalitātes pakāpes piešķiršanu ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā 

puse no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja 

balss. 

43.Pedagoga profesionālās darbības novērtējums  

Joma 
Maksimāli iespējamais iegūto punktu 

skaits 

Pašvērtējums (vid. punktu skaits katrā jomā) 21 punkts 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums mācību 

stundā 

76 punkti x 3 stundas = 228 punkti 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 15 punkti 

Maksimālais punktu skaits 264 punkti 
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44.Logopēda profesionālās darbības novērtējums 

Joma 
Maksimāli iespējamais iegūto 

punktu skaits 

Pašvērtējums 16 punkts 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums nodarbībās 44 punkti x 3 nodarbības = 132 

punkti 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 15 punkti 

Maksimālais punktu skaits 163 punkti 

 

45.Sociālā/speciālā pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Joma 
Maksimāli iespējamais iegūto 

punktu skaits 

Pašvērtējums 18 punkts 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums nodarbībās 52 punkti x 3 nodarbības = 156 

punkti 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 15 punkti 

Maksimālais punktu skaits 189 punkti 

 

46.Izglītības psihologa profesionālās darbības novērtējums 

Joma 
Maksimāli iespējamais iegūto 

punktu skaits 

Pašvērtējums 16 punkts 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums nodarbībās 64 punkti x 3 nodarbības = 192 

punkti 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 15 punkti 

Maksimālais punktu skaits 223 punkti 

 

47.Interešu izglītības pedagoga profesionālās darbības novērtējums 

Joma 
Maksimāli iespējamais iegūto 

punktu skaits 

Pašvērtējums 25 punkts 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums nodarbībās 64 punkti x 3 nodarbības = 192 

punkti 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 15 punkti 

Maksimālais punktu skaits 232 punkti 

 

48.Pedagogam tiek piešķirta 3. kvalitātes pakāpe, ja viņš kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 90% no kopējā 

punktu skaita. ( 7. pielikums) 

49.Pedagogam tiek piešķirta 2. kvalitātes pakāpe, ja viņš kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 80% no kopējā 

punktu skaita. ( 7. pielikums) 

50.Pedagogam tiek piešķirta 1. kvalitātes pakāpe, ja viņš kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 70% no kopējā 

punktu skaita. ( 7. pielikums) 

51.Skolas direktors, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

52.Piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi nosaka skolas direktors, ņemot vērā novērtēšanas procesa 

rezultātus un pieejamos finanšu līdzekļus. 

53.Novērtēšanas procesā iekļautajam pedagogam ir tiesības pārtraukt novērtēšanu, par to rakstiski  

informējot skolas direktoru. 
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VIII. Rezultātu apkopošana 

54.Rezultātu apkopošanas posms ilgst vienu mēnesi (pēdējo mēnesi no kopējā laika). Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija apkopo novērtējamā pedagoga un komisijas 

iesniegtos materiālus un organizē individuālu sarunu ar pedagogu par novērtēšanas rezultātiem. Pēc 

rezultātu apkopošanas komisija pieņem lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu. 

55.Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem 

veido pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās un pedagoga darba 

pašvērtējumā iegūtā vērtējuma kopsumma. Novērtēšanā iegūtie rezultāti tiek atzīmēti attiecīgās kvalitātes 

pakāpes pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās un pedagoga darba 

pašvērtējuma kopsavilkuma tabulā.  

56.Skolas direktora vietnieka, kas, ievērojot brīvprātības principu, pretendē uz kādu no kvalitātes 

pakāpēm, profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātu analīzi un apkopošanu veic novērtēšanas 

komisija, kuras sastāvā nav iekļauts direktora vietnieks. 

57.Kvalitātes pakāpe netiek piešķirta, ja: 

 iesniegums noformēts neprecīzi; 

 pedagogs pretendējis vienlaikus uz vairākām kvalitātes pakāpēm; 

 iesniegta tikai daļa no materiāliem; 

 materiāli iesniegti pēc termiņa; 

 kādā no vērtēšanas kritērijiem vērtējums ir pārāk zems. 

58.Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs līdz kārtējā gada 15. decembrim  skolas direktoram iesniedz 

rakstisku iesniegumu (pielikums Nr.- 3). 

59.Pedagoga profesionālā darbība tiek vērtēta 3 mācību stundās vai 3 nodarbībās (sociālais pedagogs, 

speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs, interešu izglītības pedagogs), no kurām viena mācību 

stunda ir paša pedagoga noteikta, otra - skolas vadības noteikta, trešā - pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes vērtēšanas komisijas noteikta. Vērtē izmantojot mācību stundu vai nodarbību vērošanas un 

novērtējuma lapas (Ministru kabineta noteikumu Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtība” Pielikums Nr.-1.); 

60.Pedagoga pašvērtējumā, kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības kvalitāti par pēdējiem 3 

mācību gadiem, profesionālās darbības rezultātus atbilstoši skolas izstrādātiem un skolas direktora 

apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem, kas ietver Ministru kabineta noteikumos Nr.501 “Pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” minētos pedagoga profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas virzienus (šo noteikumu 9.-11.punktā. Pielikums Nr.-2.). 

61.Rezultātu apkopošanas posma noslēgumā, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisija kopā ar skolas direktoru organizē individuālu sarunu ar kvalitātes pakāpes pretendentu par 

pedagoģiskā procesa plānošanu un vadīšanu; par ieguldījumu skolēnu individuālo spēju attīstībā un 

skolēna vajadzību nodrošināšanā; par ieguldījumu skolas attīstībā; par pieredzes uzkrāšanu un 

popularizēšanu sadarbībā ar kolēģiem (Pielikums Nr.-4). 

 

IX. Kvalitātes pakāpes piešķiršana un apstrīdēšana 

62.Lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi pieņem skolas 

direktors un izdot attiecīgu rīkojumu, pamatojoties uz novērtēšanas komisijas izteikto priekšlikumu.  

63.Komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav norādīts cits spēkā 

stāšanās termiņš. 
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64.Kvalitātes pakāpi piešķir  vienu, diviem vai trīs mācību gadiem. Pakāpes piešķiršanas termiņu nosaka 

novērtēšanas procesa kārtībā. Informāciju par iegūto kvalitātes pakāpi ievada Valsts izglītības 

informācijas sistēmā. Kvalitātes pakāpi apliecina skolas direktora rīkojums par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu, kas izdots līdz kārtējā gada 30.maijam.  

65.Pedagogam, kurš atsāk pedagoģisko darbību pēc ilgstošas prombūtnes, kas ilgāka par vienu mācību 

gadu (bērna kopšanas atvaļinājuma, slimošanas, kas pārsniedz vienu mācību gadu, strādājis citā nozarē 

vai tml.) vai uzsāk pedagoģisko darbību Riebiņu vidusskolā, lai novērtētu savu profesionālas darbības 

kvalitāti, skolā jānostrādā vismaz viens gads. 

66.Pedagogam ir tiesības pieteikties uz atkārtotu novērtēšanu pirms pakāpes derīguma termiņa beigām, ja 

pedagogs grib pretendēt uz augstāku kvalitātes pakāpi. 

67.Ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā var apstrīdēt novērtēšanas rezultātu, 

iesniedzot rakstisku iesniegumu skolas direktoram, kurā argumentētu komentāru veidā pamato 

apstrīdēšanas iemeslu. 

68.Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, skolas direktors pieaicina papildu vērtētājus (pašvaldības 

pilnvarotu personu, pedagogu pārstāvi vai ārējos vērtētājus), kas 1 mēneša laikā izvērtē pedagoga 

viedokli, atzīmē pušu argumentus un sagatavo atzinumu. Pamatojoties uz atzinumu, skolas direktors piecu 

darbdienu laikā pieņem lēmumu par novērtēšanas rezultāta maiņu, atstāšanu bez izmaiņām vai atkārtotu 

novērtēšanu. 

X. Noslēguma jautājumi 

69.Pārejas periodā no 2017.gada septembra līdz 2019.gada septembrim pedagogi, kuriem esošās 

apliecības termiņš beidzas laika posmā no 2016.gada 31.augusta līdz 2018.gada 31.augustam, var 

pieteikties uz novērtēšanu, sākot ar noteikumu stāšanās spēkā brīdi, un esošās kvalitātes pakāpes 

piešķiršanas termiņš šiem pedagogiem pagarinās līdz 2018.gada 31.augustam. Pedagogi, kuri līdz šim 

ieguvuši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi, tās termiņš saglabājas līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta 

termiņa beigām. Pārejas posmā pedagogiem, kuri līdz šim ieguvuši 3., 4., un 5. kvalitātes pakāpi saskaņā 

ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 52. un 53.punktu un 57.,58.,59.punktiem, tiek saglabāta esošā 

pakāpe un piemaksa. 

 

Akceptēts MK vadītāju, arodbiedrības sanāksmē 2017.gada 1.novembrī 

  
10. 11. 2017.                    Skolas direktore:                            I. Anspoka 
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PIELIKUMI 

 

Pielikums Nr.-1.1. 

Vispārējās izglītības programmas pedagoga mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa 

 

1.Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs:_________________________________________ 

Stundas tēma:_______________________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

Stundu noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija 

(pasvītrot) 

 

Mācību stundas vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

2.Pedagoga profesionālās darbības vērtējums mācību stundā 

Apgalvojumi 

Vērtējums 

Fakti, kas par to 

liecina jā
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1. Mācību procesa plānošana un organizācija 
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1.1. Pedagogs sadarbojas ar skolēniem, lai iegūtu 

savstarpēju izpratni, kā notiks stundas tēmas apguve, 

kāpēc tēmu ir svarīgi apgūt un kādu izmērāmu 

rezultātu no viņiem sagaida stundas noslēgumā, jo 

pedagogs ir definējis skaidrus un reāli īstenojamus 

stundas mērķus               

1.2. Pedagogs sadarbojas ar skolēniem, lai radītu 

interesi un motivētu viņus darboties, lai iegūtu 

savstarpēju izpratni par stundas mērķi, sasniedzamo 

rezultātu, kā to konstatēs, kāpēc svarīgi apgūt stundas               
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tēmu 

1.3. Pedagogs efektīvi izmanto paņēmienus, kas atsauc 

atmiņā iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kas 

skolēniem rada pārliecību, ka mērķi sasniegs, jo 

pedagoga organizētās mācību aktivitātes stundā ir 

jēgpilnas, savstarpēji saistītas un pēctecīgas               

1.4. Skolēni veiksmīgi iekļaujas stundas norisē, jo 

pedagoga darba temps ir pielāgots skolēnu mācību 

vajadzībām, darba laiks tiek plānots un kontrolēts               

2. Mācību procesa norises mērķtiecīgums un rezultativitāte 

2.1. Skolēnu darbība liecina, ka pedagoga norādījumi, 

skaidrojumi, jautājumi stundas laikā ir skaidri 

formulēti, konstruktīvi, saprotami un komunikācijas 

veids (tai skaitā acu kontakts, balss tembrs, valodas 

temps, žesti, mīmika) veicina skolēnu turpmāko 

progresu               

2.2. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi  izmanto 

mācīšanās metodes, precīzi sniedz instrukcijas, kas 

skolēniem palīdz atklāt uzkrāto pieredzi un demonstrēt 

prasmi patstāvīgi darboties, lai sasniegtu rezultātu               

2.3. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi nodrošina 

skolēniem iespēju analizēt, skaidrot, salīdzināt iegūto 

informāciju ar citos mācību priekšmetos gūtajām 

zināšanām, jo pedagogs mērķtiecīgi virza skolēnu 

mācīšanos, akcentējot būtisko, minot praktiskus 

piemērus, rosinot jautāt, izzināt               

2.4. Pedagogs efektīvi izmanto viņa rīcībā esošos 

resursus (mācību materiālus, materiāltehniskos 

līdzekļus un globālā tīmekļa resursus)               

2.5. Skolēni līdzdarbojas uzdevumu veikšanā, 

vingrinās jauniegūto zināšanu un prasmju 

nostiprināšanā, lai noskaidrotu tēmas būtību, uzdod 

jautājumus, izsaka viedokli, iesaistās sarunās atbilstoši 

mācību situācijai, jo pedagoga veidotā mācību vide ir 

atbalstoša (pedagogs uzklausa un pieņem skolēnu 

viedokli, virza izglītojamo atbildes, uzdodot 

uzvedinošus, precizējošus jautājumus)               

2.6. Stundas tēmas apguvē mērķtiecīgi iesaistās visi 

skolēni, jo pedagogs respektē skolēnu dažādās 

mācīšanās vajadzības (tai skaitā speciālās vajadzības), 

mācīšanās stilus, akceptē skolēnu un savas kļūdas, 

rosina kopīgi risināt problēmas               

2.7. Pedagogs apzināti, mērķtiecīgi un efektīvi sniedz 

skolēniem virzošu atgriezenisko saiti saskatīt savus 

sasniegumus un sekot līdzi savai izaugsmei, lai 

atbalstītu skolēnus viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā, 

un norāda, kas darāms, lai uzlabotu sniegumu               
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2.8. Skolēni iesaistās stundas gaitas un rezultātu 

novērtēšanā, lēmuma pieņemšanā par turpmāk darāmo, 

jo pedagogs izmanto stundā paredzēto laiku kopīgi 

paveiktā darba rezultātu novērtēšanai (saruna par 

sasniegto, apgūtā pārbaude, problēmu risināšana, 

secinājumi turpmākajam darbam)               

2.9. Izglītojamie analizē savus individuālos 

sasniegumus un veicamos uzlabojumus, jo pedagogs 

atzīmē un novērtē izglītojamo individuālos 

sasniegumus, talantus (izaugsmes dinamiku), palīdz 

izglītojamiem attīstīt prasmi novērtēt savus rezultātus               

3. Mācību procesa produktivitāte/efektivitāte 

3.1. Pedagogs skolēnos attīsta mācīšanās prasmes 

(organizēt savu darbu, plānot laiku, sadarboties ar 

citiem, izvēlēties efektīvāko paņēmienu rezultāta 

sasniegšanai, meklēt uzziņas avotus, izmantot IT, 

svešvalodas u. c.)               

3.2. Pedagogs skolēnos attīsta pētnieciskā darba 

prasmes (informācijas atlase, sistematizēšana, analīze, 

sintēze)               

3.3. Pedagogs veicina skolēnu prasmes patstāvīgi 

strādāt (noskaidrot, kas jādara, kādi būs darbības soļi, 

kas vēl nav zināms, meklēt palīdzību)               

3.4. Pedagogs veicina skolēniem attīstīt prasmi 

demonstrēt apgūto (savu jauniegūto pieredzi)               

3.5. Pedagoga izmantotie paņēmieni veido skolēnos 

prasmi uzņemties atbildību par savu darbu, tā 

savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, vērtēt paveikto un 

savu izaugsmi               

3.6. Skolēni ir disciplinēti un ievēro kopējos darba 

organizācijas nosacījumus (sakārtota darba vide, 

radoša (ne)kārtība, brīva atmosfēra, pozitīvs 

mikroklimats, uzvedības kultūra)               

 

Ar vērtējumu iepazinos: 

 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums 

  

 

Vērtētāja(-u) vārds, uzvārds, paraksts     Datums   
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Pielikums Nr.-1.1.1. 

Pedagoga profesionālās darbības vērtējums mācību stundā 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs:_________________________________________ 

Stundas tēma:______________________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

 

Stundu noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija 

(pasvītrot) 

 

Mācību stundas vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Apgalvojumi 
Maksimālais 

punktu skaits 

Iegūti  

1.Mācību procesa plānošana un organizācija 

 Max -16 punkti 

 

2.Mācību procesa norises mērķtiecīgums un 

rezultativitāte 

 

Max-36 punkti 

 

 

3.Mācību procesa produktivitāte/efektivitāte 

 Max- 24 punkti 

 

Kopā  Max-76 punkti  

 

 

Vērtētāja paraksts:_______________________/__________________/ 
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Pielikums Nr.- 1.2. 

Logopēda nodarbības vērošanas un novērtējuma lapa 

1.Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs/logopēds:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:____________________________________________________ 

Vērtētājs( amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

Individuāla 

nodarbība 
 

Nodarbība grupā 

(2–5 skolēni) 
 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums 

Fakti, kas par to 
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1. Mācīšana 

1.1. Nodarbības mērķi un uzdevumi 

tiek skaidri formulēti un sasniegti 

              

1.2. Mācību darbs ir organizēts, un 

laiks izmantots efektīvi 

              

1.3. Tiek nodrošināta labvēlīga 

emocionālā vide logopēda un skolēnu 

sadarbībai 

              

1.4. Vērojama skolēnu motivēšana               
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darbam 

1.5. Mācību uzdevumu formulējums ir 

saprotams 

              

1.6. Pedagoga/logopēda skaidrojums 

ir kvalitatīvs (jautājumu uzdošanas 

veids, terminu lietojums, valodas 

kultūra) 

              

1.7. Pedagogs/logopēds mācību 

procesā sniedz atbalstu skolēniem, 

kuriem nav izveidojusies sākotnējā 

lasīt un rakstīt prasme 

              

1.8. Mācību metodes un paņēmieni 

atbilst izvirzīto mērķu sasniegšanai 

              

1.9. Pedagogs/logopēds izmanto 

piemērotākās metodes skolēnu 

valodas ritma un tempa traucējumu 

novēršanai 

              

1.10. Tiek nodrošināta individuāla 

pieeja skolēnu ar artikulācijā iesaistīto 

orgānu uzbūves un darbības 

traucējumiem 

              

1.11. Mācību līdzekļi un materiāli 

izmantoti izvirzīto mērķu sasniegšanai 

              

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga/logopēda vārds, uzvārds, paraksts    Datums:   

Vērtētāja vārds, uzvārds, paraksts                                                                          Datums: 
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Pielikums Nr.-1.2.1. 

Logopēda nodarbības profesionālās darbības vērtējums 

1. Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs/logopēds:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:___________________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

Individuāla 

nodarbība 
 

Nodarbība grupā 

(2–5 skolēni) 
 

 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 

komisija (pasvītrot) 

 

Mācību nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Apgalvojumi  
Iegūti  

Mācīšana Max -44 punkti  

Kopā  Max-44  punkti  

 

 

 

Datums:___________________ 

 

Vērtētāja paraksts:______________________ 
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Pielikums Nr.1.3. 

Sociālā/speciālā pedagoga darbības rezultātu novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Problēmas formulējums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija( pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums 

Fakti, kas par to 

liecina jā
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1. Diagnosticēšana, plānošana un koordinēšana 

1.1. Pedagogs identificē un definē 

problēmas, darbības veicot organizēti 

un koordinēti 

              

1.2. Darba laiks tiek plānots un 

racionāli izmantots 

              

1.3. Pedagogs sadarbojas un piesaista 

resursus problēmas risināšanā 

              

1.4. Pedagogs izstrādā individuālo 

darbības plānu problēmas risināšanai 
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1.5. Pedagoga izvirzītie mērķi ir 

saistīti ar reālām iespējām, darba 

metodes un paņēmieni atbilst izvirzīto 

mērķu sasniegšanai 

              

1.6. Nodrošināta individuālā pieeja, 

skolas un ģimenes resursu 

izmantojums izvirzīto mērķu 

sasniegšanai 

              

1.7. Ir prasme sekmēt socializācijai 

labvēlīgas vides attīstību 

              

1.8. Ir prasme prognozēt darbības 

rezultātus un pieņemt situācijai 

atbilstošus lēmumus 

              

2. Iesaistīšanās problēmu risināšanā 

2.1. Notiek sadarbība ar klases 

audzinātāju un mācību priekšmetu 

pedagogiem 

              

2.2. Notiek sadarbība ar atbalsta 

personāla speciālistiem un skolas 

administrāciju 

              

2.3. Pedagogs piesaista resursus 

problēmas risināšanā 

              

3. Izvērtēšana 

3.1. Regulāri notiek problēmas 

risinājuma izvērtējums 

              

3.2. Pedagogs sadarbojas problēmas 

risināšanā 

              

Ar vērtējumu iepazinos: 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts     Datums   

Vērtētāja  uzvārds, vārds, paraksts______________________________       Datums_____________ 
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Pielikums Nr.-1.3.1. 

 Sociālā/speciālā pedagoga nodarbības profesionālās darbības vērtējums 

1. Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs:_________________________________________ 

nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Problēmas formulējums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija (pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Apgalvojumi  
Iegūti  

Diagnosticēšana, plānošana, koordinēšana 

 
Max -32 punkti  

Iesaistīšanās problēmu risināšanā 

 

Max-12 punkti 

 

 

Izvērtēšana 

 

Max-8 punkti  

Kopā  Max-52 punkti  

 

 

Datums:___________________ 

Vērtētāja paraksts:________________________ 
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Pielikums Nr.-1.4. 

Izglītības psihologa vadīto profilakses grupu nodarbību vērošanas un novērtējuma lapa 

1. Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs/izglītības psihologs:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Problēmas formulējums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija (pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

2. Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums 

Fakti, kas par to 
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1. Izglītības psihologa darbība (nodarbības vadīšana) 

1.1. Grupu nodarbības mērķu un 

uzdevumu skaidrība un to 

sasniegšana 

              

1.2. Grupas darbs ir organizēts, un 

laiks racionāli izmantots, nodrošināta 

labvēlīga emocionāla vide izglītības 

psihologa un skolēnu sadarbībai 

              

1.3. Skolēni tiek motivēti darbam               

1.4. Uzdevumi ir saprotami formulēti               

1.5. Izglītības psihologa skaidrojums               
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ir kvalitatīvs (jautājumu uzdošanas 

veids, terminu lietojums, valodas 

kultūra) 

1.6. Uzdevumi tiek saistīti ar reālo 

dzīvi 

              

1.7. Nodarbības saturs ir saistīts ar 

skolas un klases situācijām 

              

1.8. Tiek nodrošināta individuālā 

pieeja 

              

1.9. Mācību materiāli tiek izmantoti 

izvirzīto mērķu sasniegšanai 

              

1.10. Materiāltehniskie līdzekļi tiek 

izmantoti izvirzīto mērķu 

sasniegšanai 

              

2. Izglītojamo darbība (mācīšanās) 

2.1. Ir attīstīta izglītojamo sadarbības 

(darbs pārī, grupās) prasme 

              

2.2. skolēni prot izmantot nodarbībai 

paredzētos materiālus 

              

2.3. Ir vērojamas radoša, analītiska, 

pētnieciska rakstura darbības 

              

2.4. Skolēni tiek iesaistīti uzdevumu 

izpildē  

              

3. Atgriezeniskās saites nodrošināšana (vērtēšana) 

3.1. Izglītības psihologs sniedz 

atgriezenisko saiti izglītojamiem 

              

3.2. Skolēni sniedz atgriezenisko 

saiti par nodarbību 

              

Ar vērtējumu iepazinos: 

Izglītības psihologa vārds, uzvārds, paraksts  :   Datums :  

 Vērtētāja vārds, uzvārds, paraksts:______________________Datums:__________________ 
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Pielikums Nr.-1.4.1. 

Izglītības psihologa vadītās nodarbības profesionālās darbības vērtējums 

1. Vispārīgā informācija 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs/izglītības psihologs:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Problēmas formulējums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija (pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Apgalvojumi  
Iegūti  

Nodarbības vadīšana Max -40 punkti  

Mācīšanās 
Max-16 punkti 

 

 

Vērtēšana 

 Max-8 punkti 

 

Kopā  Max-64 punkti  

 

Datums:________________ 

Vērtētāja paraksts:______________________ 
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Pielikums Nr.1.5. 

Interešu izglītības pedagoga nodarbības vērošanas un novērtējuma lapa 

 

1.Vispārīgā informācija 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits pulciņā______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Interešu izglītības pedagogs:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Programmas nosaukums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija (pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

2.Pedagoga profesionālās darbības vērtējums 

Apgalvojumi 

Vērtējums 
Fakti, kas par to 
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1.Mācīšana (pedagoga darbība) 

1.1.Nodarbības mērķi un 

uzdevumi ir skaidri definēti un 

tiek sasniegti 

       

1.2.Nodarbības uzdevums, satura 

un metožu izvēle atbilst skolēnu 

vecumam un sagatavotībai 

       

1.3.Pedagogs nodrošina labvēlīgu 

emocionālu vidi, sagatavo 

nodarbību vietu, lieto 

daudzveidīgu inventāru 
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1.4.Pedagogs motivē skolēnus 

darbam 

       

1.5.Pedagogs saprotami formulē 

uzdevumus, palielinot slodzi 

(nodarbībā iekļauj interesi 

izraisošus un uzmanības 

vingrinājumus) 

       

1.6.Pedagoga skaidrojuma 

kvalitāte saistīta ar nodarbības 

galvenās daļas saturu (jautājumu 

uzdošanas veids, terminu 

lietojums, valodas kultūra u.c.) 

       

1.7.Estētisko spēju uzdevumu 

risināšanai ir izvēlēts atbilstošs 

saturs, apjoms un intensitāte 

       

1.8.Mācību metodes un paņēmieni 

atbilst izvirzīto mērķu 

sasniegšanai 

       

1.9.Pedagogs pārvalda skolēnus 

un prot strādāt ar visām 

apakšgrupām, individuālas pieejas 

nodrošinājums 

       

1.10.Lietotie līdzekļi un to 

daudzveidība atbilst kompleksai 

un vispusīgai attīstības 

veicināšanai 

       

1.11.Pedagogs prot nodrošināt 

atgriezenisko saiti nodarbībā 

(pozitīvie pastiprinājumi, 

refleksija) 

       

2.Mācīšanās (izglītojamo darbība) 

2.1.Tiek attīstīta skolēnu 

sadarbības prasme (darbs pārī, 

grupās) 

       

2.2.Vērojamas radoša, analītiska 

motivējoša rakstura darbības, 

precizitāte uzdevumu izpildē 

       

2.3.Tiek vērtēta skolēnu darba 

rezultātu (pierakstu, zīmējumu 

u.c. izpildījuma) kvalitāte 

       

 

 

3.Vērtēšana 

3.1.Pedagogs veic skolēnu 

vērtēšanu (t.sk. uzslavas, pozitīva 

kritika) 
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3.2.Tiek izmantots skolēnu 

pašvērtējums un savstarpējais 

vērtējums 

       

 

 

Ar vērtējumu iepazinos: 

 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts: ________________ Datums:____________ 

Vērtētāja vārds, uzvārds, paraksts: _______________ _Datums:____________  
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Pielikums Nr.-1.5.1. 

Interešu izglītības pedagoga nodarbības vērtējums 

 

1.Vispārīgā informācija 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits pulciņā______; stundā_________________ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Interešu izglītības pedagogs:_________________________________________ 

Nodarbības tēma:_______________________________________________________ 

Programmas nosaukums:______________________________________________ 

Vērtētājs (amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

 

Nodarbību noteica pedagogs/skolas vadība/ pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas komisija( pasvītrot) 

 

Nodarbības vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Apgalvojumi  
Iegūti  

Mācīšana 

 
Max -44 punkti  

Mācīšanās Max-12 punkti 

 

 

Vērtēšana 

 

Max-8 punkti  

Kopā  Max-64 punkti  

 

 

Datums:_______________ 

Vērtētāja paraksts:__________________________ 
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Pielikums Nr. - 2. 

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriji 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

 

N
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1. Mācību 

saturs 

1.1. Caurskatu, papildinu, uzlaboju 

mācību priekšmeta programmu, 

pilnveidojot tematiskos plānus, 

mācību metodes. 

     

  1.2. Plānoju mācību satura apguvi: 

apguves secību un apguvei paredzēto 

laiku, vērtēšanas kritērijus un 

kārtību, nepieciešamās metodes un 

mācību līdzekļus, nepieciešamības 

gadījumā veicot korekcijas. 

     

  1.3.Ievēroju mācību priekšmeta 

tematiskā satura pēctecību. 

     

  1.4.Plānoju audzināšanas darbu, 

nepieciešamības gadījumā veicot 

korekcijas Audzināšanas darba plānā. 

     

  1.5. Plānoju karjeras izglītību, 

nepieciešamības gadījumā veicot 

korekcijas Karjeras izglītības 

programmā. 

     

  1.6. Izstrādāju mācību un metodiskos 

materiālus. 

     

  1.7.Plānoju un īstenoju darba 

diferenciāciju, individualizāciju un 

atbalsta pasākumus, nepieciešamības 

gadījumā veicot korekcijas. 

     

  1.8.Savstarpēji sadarbojos ar citiem 

pedagogiem mācību priekšmetu 

programmas īstenošanā. 
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  1.9. Mācību saturā vispusīgi un 

pēctecīgi iekļauju tēmas, kas veido 

skolēna attieksmi pret sevi, citiem, 

darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, 

valsti, citām kultūrām un veicina 

izpratni par sabiedrības kopējām 

vajadzībām un iesaisti taisnīgas un 

ilgtspējīgas pasaules veidošanā, 

audzinot krietnus, godprātīgus, 

atbildīgus cilvēkus- Latvijas 

patriotus. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits (Iegūtie 

punkti / 9) 

 

2. Mācīšana un 

mācīšanās 

2.1.Mācību stundas/nodarbības 

mērķi, uzdevumi un sasniedzamie 

rezultāti ir skaidri formulēti un 

sasniedzami. 

     

  2.2.Mācību stundas/nodarbības 

plānojums ir strukturēts, vielas 

skaidrojums skolēniem ir saprotams. 

     

  2.3.Izmantotās mācību metodes ir 

daudzveidīgas un atbilst skolēnu 

personības attīstības vajadzībām, 

mācību priekšmeta specifikai un 

izglītības programmas satura 

prasībām. 

     

  2.4.Plānoju daudzveidīgas skolēnu 

pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. 
   

 

  

  2.5.Piedalos novada olimpiāžu darbu 

izstrādāšanā. 

     

  2.6.Piedalos novada olimpiāžu darbu 

labošanā un vērtēšanā. 

     

  2.7.Piedalos starpnovadu olimpiāžu 

darbu izstrādāšanā. 

     

  2.8.Piedalos starpnovadu olimpiāžu 

darbu labošanā un vērtēšanā. 

     

  2.9.Piedalos reģiona/valsts olimpiāžu 

darbu izstrādāšanā. 

     

  2.10.Piedalos reģiona/valsts 

olimpiāžu darbu labošanā un 

vērtēšanā. 

     

  2.11.Vērtējot skolēna mācību darbu, 

ievēroju vērtēšanas formas un 

metodiskos paņēmienus, kas atbilst 

skolēnu personības attīstības 

vajadzībām un mācību priekšmeta 

specifikai. 

     

  2.12.Mani skolēni zina un izprot      
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mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtību un vērtēšanas kritērijus.  

  2.13.Informēju vecākus par mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

     

  2.14.Nodrošinu mācību procesa 

saikni ar audzināšanas darbu, 

karjeras izglītības darbu, reālo dzīvi 

un mūsdienu aktualitātēm. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits( Iegūtie 

punkti / 14) 

 

3. Skolēnu 

sasniegumi 

3.1.Regulāri apkopoju un analizēju 

skolēnu sasniegumus. 

     

  3.2.Manu skolēnu sasniegumi 

ikdienā ir optimālā līmenī. 
     

  3.3.Mani skolēni guvuši rezultātus 

novada olimpiādēs. 
     

  3.4.Mani skolēni guvuši rezultātus 

starpnovadu olimpiādēs. 

     

  3.5.Mani skolēni guvuši rezultātus 

reģiona olimpiādēs. 
     

  3.6.Mani skolēni guvuši rezultātus 

valsts olimpiādēs. 
     

  3.7.Vadu skolēnu pētniecisko 

darbību.  
     

  3.8.Mani skolēni gūst panākumus 

pētniecisko darbu konkursā skolā. 
     

  3.9.Mani skolēni gūst panākumus 

pētniecisko darbu konkursā 

starpnovadu konkursā. 

     

  3.10.Gatavoju skolēnus konkursiem. 

Mani skolēni gūst panākumus skolas 

konkursos. 

     

  3.11.Mani skolēni gūst panākumus 

starpnovadu konkursos. 
     

  3.12.Mani skolēni gūst panākumus 

reģiona/valsts konkursos. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits( Iegūtie 

punkti / 12) 

 

4. Atbalsts 

skolēniem 

4.1.Sadarbojos ar skolas atbalsta 

personālu. 

     

  4.2.Mērķtiecīgi izglītoju skolēnus par 

skolas iekšējās kārtības noteikumiem 

un citiem normatīvajiem aktiem visa 

mācību gada laikā. 

     

  4.3.Organizēju klases pasākumus      
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(vakari, ekskursijas u.c.). 

  4.4.Iesaistu skolēnus skolas 

pasākumos. 

     

  4.5.Rosinu skolēnus piedalīties 

ārpusskolas pasākumos. 

     

  4.6.Vadu skolas pasākumus.      

  4.7.Sekmēju skolēnu pilsonisko 

izglītošanu 

     

  4.8. Regulāri sadarbojos ar vecākiem, 

analizēju vecāku izteiktos 

priekšlikumus, secinājumus 

izmantoju turpmākajā darbā. 

     

  4.9.Regulāri strādāju ar talantīgajiem 

skolēniem 

     

  4.10.Regulāri strādāju ar skolēniem, 

kam  mācības sagādā grūtības vai 

kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. 

     

  4.11.Sadarbojos ar skolēna ģimeni, 

veidojot vienotas prasības.  

     

  4.12.piedalos interešu izglītības 

programmu īstenošanā. 

     

  4.13.Veicinu skolēnu iesaistīšanos 

skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādē, sniedzu atbalstu pozitīvas 

uzvedībai ievērošanā. 

     

  4.14.Audzināšanas darbā īstenoju 

tematus, kuros akcentēta 

sociālemocionālā audzināšanas 

nozīme personības veidošanas 

procesā: sevis izzināšana un 

pilnveidošana, sabiedriskā līdzdalība, 

karjeras izvēle, ģimene, veselība un 

vide, drošība, skolas vērtības. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits( Iegūtie 

punkti / 14) 

 

5. Skolas vide 5.1.Regulāri uzlaboju savas klases 

fizisko vidi. 

     

  5.2.Piedalos ar kopā skolēniem 

skolas vides uzlabošanā. 

     

  5.3.Kopju skolas esošās tradīcijas un 

piedalos attiecīgos pasākumos. 

     

  5.4.Atbalstu cieņpilnas attiecības, 

pozitīvu uzvedību. 

     

  5.5.Nodrošinu cieņpilnu attieksmi 

pret valsts un skolas simboliem un to 

lietošanu atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai. 

     

  5.6.Ievēroju politisko neitralitāti      



 

31 

 

mācību un audzināšanas procesā un 

esmu lojāls Latvijai un tās 

Satversmei. 

  5.7.Ievēroju pedagoģijas, 

profesionālās ētikas, cilvēktiesību un 

humānisma principus. 

     

  5.8.Ar savu rīcību nediskreditēju 

skolu un valsti. 

     

  5.9.Savā darbībā ievēroju un veicinu 

vispārcilvēcisko un demokrātijas 

vērtību apguvi, sekmēju to 

ievērošanu skolā. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits( Iegūtie 

punkti / 9) 

 

6. Resursi 6.1.Regulāri apmeklēju 

tālākizglītības kursus, ar tur gūtajām 

atziņā dalos skolā. 

     

  6.2.Dalos savā pieredzē skolā.      

  6.3.Dalos savā pieredzē ar novada 

skolotājiem. 

     

  6.4.Dalos savā pieredzē ar 

reģiona/valsts skolotājiem. 

     

  6.5.Izmantoju ar pedagoģisko 

darbību saistītajās un profesionālajās 

aktivitātēs iegūto, ieviešot 

jauninājumus mācību priekšmeta 

saturā, metodikas pilnveidē u.c. 

     

  6.6.Izstrādāju un novadu kursus 

starpnovadu skolotājiem. 

     

  6.7.Izstrādāju un novadu kursus 

reģiona/valsts skolotājiem. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits (Iegūtie 

punkti / 7) 

 

7. Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināša

na 

7.1.Īstenoju skolas vērtības.      

  7.2.Darbojos vietējās nozīmes 

projektos. 

     

  7.3.Darbojos starptautiskos 

projektos. 

     

  7.4.Vadu skolas MK.      

  7.5.Vadu skolas MP.      
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  7.6.Vadu starpnovadu mācību jomu      

  7.7.Piedalos savstarpējā stundu 

vērošanā skolā. 

     

  7.8.Līdzdarbojos skolas darba 

plānošanā. 

     

  7.9.Piedalos skolas pašvērtēšanas 

procesā. 

     

  7.10.Izsaku priekšlikumus skolas 

darbības uzlabošanai. 

     

  7.11.Sadarbojos ar valsts līmeņa 

institūcijām. 

     

  7.12.Veicinu skolas atpazīstamību 

un prestižu. 

     

  7.13.Profesionāli un kvalitatīvi 

pildu uzticētos pienākumus. 

     

  Piezīmes: 

 

 

     

  Vidējais punktu skaits (Iegūtie 

punkti / 13) 

 

  Kopējais punktu skaits (1.-

7.sadaļās) 

 

 

Datums: _____________________________ 

Pedagoga paraksts:_____________________________ 
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Pielikums Nr.- 2.1.1.  

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriju kopsavilkums 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

 

Pedagoga vērtējums: 

 Ļoti labi  

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Mācību saturs (9)     

Mācīšana un mācīšanās (14)     

Skolēnu sasniegumi (12)     

Atbalsts skolēniem (14)     

Skolas vide(9)     

Resursi (7)     

Skolas darba organizācija (13)     

                   

VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS KOPĀ     

 

 

Komisijas vērtējums: 

 Ļoti labi  

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Mācību saturs (11)     

Mācīšana un mācīšanās (14)     

Skolēnu sasniegumi (12)     

Atbalsts skolēniem (14)     

Skolas vide(8)     

Resursi (7)     

Skolas darba organizācija (13)     

     

VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS KOPĀ     

KOPĀ     

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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Pielikums Nr.-2.2. 

Sociālā/speciālā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriji 

                                  

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

 

1. Sociālā/speciālā pedagoga darbs sociālpedagoģiskās darbības plānošanā, vadīšanā  un 

rezultātu analīze 

 

 

Ļ
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L
a
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V
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u
v
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N
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) 

F
a
k
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k

a
s 
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a
p
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Mērķtiecīgi veikta problēmas 

diagnostika 

     

Mērķtiecīgi plānots un uz 

rezultātu virzīts sociālā 

pedagoga darbības process 

     

Sociālpedagoģiskās darbības 

koordinēšana 

     

Sadarbība ar skolēniem un 

ģimeni 

     

Sociālā/speciālā pedagoga 

darba metožu un paņēmienu 

daudzveidība izvirzīto mērķu 

sasniegšanai 

     

Skolēnu un ģimenes 

motivēšana individuālajam 

problēmu risināšanas 

procesam 

     

Sociālā/speciālā pedagoga 

darbības izvērtējums par 

problēmas risinājumu 

     

 



 

35 

 

2.Sociālā pedagoga ieguldījums darbā ar skolēniem 

 

 

Ļ
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Individuālo konsultāciju 

nodrošināšana skolēniem  

     

Grupu konsultāciju 

nodrošināšana 

     

Skolēnu iesaistīšana 

pašpārvaldē 

     

Skolēnu savstarpējās 

palīdzības organizēšana 

     

 

3.Sadarbība ar skolēna ģimeni 

 

 

Ļ
o
ti

 l
a
b

i 
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) 

L
a
b

i 
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) 

V
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u
v
ēj

i 
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N
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a
m

i 
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) 

F
a
k
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k

a
s 

to
 

a
p

li
ec
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a
 

Individuālā darbības 

plāna izstrāde un 

sadarbība ar vecākiem/ 

viņu aizbildņiem 

     

Informatīvi materiāli      

Vecāku sapulces      

Individuālas sarunas      

Informatīvi izglītojoši 

pasākumi 

     

 

4.Sociālā pedagoga ieguldījums skolas attīstībā 

 

 

Ļ
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a
p
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Dalība atbalsta personāla 

komisijas darba plānošanā 

     

Iesaistīšanās skolas plānoto 

pasākumu īstenošanā 

     

Savas profesionālās darbības 

analīzes veikšana 

     

Iesaistīšanās skolas darbības 

pašvērtēšanā 
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2. Darba vides pilnveide 

 

Ļ
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Darba vide ir sakārtota, 

estētiska un droša 

     

Izvirzītas prasības skolēniem 

darba vides sakārtošanā un 

saudzēšanā 

     

 

3. Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

 

 

Ļ
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Metodisko materiālu izstrāde      

Profesionāls atbalsts 

jaunajiem 

kolēģiem/studentiem  

     

Pieredzes tālāknodošana 

plašākai auditorijai (kursi, 

semināri, radošās darbnīcas, 

konferences)  

     

Tālākizglītības kursu ietekme 

uz pedagoga profesionālo 

izaugsmi 

     

 

Datums:_____________________         

Pedagoga paraksts:__________________________ 
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Pielikums Nr.-2.2.1.  

Sociālā/speciālā pedagoga pašvērtējuma kopsavilkums 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

Sociālā pedagoga vērtējums: 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Sociālā pedagoga darbs 

sociālpedagoģiskās darbības plānošanā, 

vadīšanā  un rezultātu analīze (7) 

    

Sociālā pedagoga ieguldījums darbā ar 

skolēniem (4) 

    

Sadarbība ar skolēna ģimeni (5)     

Sociālā pedagoga ieguldījums skolas 

iestādes attīstībā (4) 

    

Darba vides pilnveide (2)     

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4) 

    

    VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS KOPĀ     

KOPĀ     

 

Komisijas vērtējums: 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Sociālā pedagoga darbs 

sociālpedagoģiskās darbības plānošanā, 

vadīšanā  un rezultātu analīze (7) 

    

Sociālā pedagoga ieguldījums darbā ar 

skolēniem (4) 

    

Sadarbība ar skolēna ģimeni (5)     

Sociālā pedagoga ieguldījums skolas 

attīstībā (4) 

    

Darba vides pilnveide (2)     

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4) 

    

       VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS KOPĀ     

KOPĀ     

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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Pielikums Nr.- 2.3. 

Izglītības psihologa profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriji 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

 

1. Izglītības psihologa darba plānošana, vadīšana un darbības rezultātu analīze 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Izglītības psihologa darba plāns 

kā izglītības iestādes kopīgā 

darba plāna sastāvdaļa 

     

Izglītības psihologa darbība 

(nodarbību vadīšana)  

     

skolēnu darbība (mācīšanās)       

Atgriezeniskās saites 

nodrošināšana (vērtēšana) 

     

Izglītības psihologa veiktais 

grupu izpētes darbs  

     

 

2. Izglītības psihologa ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstībā un iespēju 

izmantošana skolēnu vajadzību nodrošināšanā 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Konsultācijas un atbalsta 

sniegšana skolēniem  

     

Vecāku/aizbildņu 

informēšana par skolēnu 

individuālajiem 

sasniegumiem un vajadzībām  

     

Vecāku/aizbildņu izglītošana 

par skolēnu vajadzībām 

     

 

3. Izglītības psihologa ieguldījums skolas attīstībā 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Līdzdalība pedagoģiskās 

padomes sēdēs, skolas 

atbalsta grupas darbā  

     

Līdzdalība skolas 

pašvērtēšanas procesā un 

skolas attīstības plānošanā 
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4. Darba vides pilnveide  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Darba vide ir sakārtota, 

estētiska un droša 

     

Izvirzītas prasības skolēniem 

darba vides sakārtošanā un 

saudzēšanā 

     

 

5. Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Metodisko materiālu izstrāde 

klašu audzinātājiem un 

mācību priekšmetu 

skolotājiem klases un mācību 

stundām 

     

Sadarbība ar kolēģiem skolā 

skolēnu problēmu risināšanā 

     

Tālākizglītības kursu ietekme 

uz pedagoga profesionālo 

izaugsmi 

     

Izglītības psihologa dalīšanās 

pieredzē skolas, starpnovadu, 

reģiona, valsts līmenī 

     

 

Datums:___________________         

Paraksts:________________________________ 
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Pielikums Nr.-2.3.1. 

Izglītības psihologa pašvērtējuma kopsavilkums 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

Izglītības psihologa vērtējums 

 Ļoti labi 

 (3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Izglītības psihologa darba plānošana, 

vadīšana un darbības rezultātu 

analīze(5) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

skolēnu individuālo spēju attīstībā un 

iespēju izmantošana skolēnu vajadzību 

nodrošināšanā (3) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums skolas 

attīstībā (2) 

    

Darba vides pilnveide (2)      

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4)  

    

             VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS      

KOPĀ     

 

Komisijas vērtējums: 

 Ļoti labi 

 (3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Izglītības psihologa darba plānošana, 

vadīšana un darbības rezultātu 

analīze(5) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

skolēnu individuālo spēju attīstībā un 

iespēju izmantošana skolēnu vajadzību 

nodrošināšanā (3) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums skolas 

attīstībā (2) 

    

Darba vides pilnveide (2)     

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4)  

    

              VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS      

KOPĀ     

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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Pielikums Nr.- 2.4.  

Logopēda profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriji 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

 

1. Logopēda darba plānošana, vadīšana un darbības rezultātu analīze 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Logopēda darba plāns kā 

izglītības iestādes kopīgā 

darba plāna sastāvdaļa 

     

logopēda darbība (nodarbību 

vadīšana)  

     

Skolēnu darbība (mācīšanās)       

Atgriezeniskās saites 

nodrošināšana (vērtēšana) 

     

Logopēda veiktais grupu 

izpētes darbs  

     

 

2. Logopēda ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstībā un iespēju izmantošana 

skolēnu vajadzību nodrošināšanā 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Konsultācijas un atbalsta 

sniegšana skolēniem  

     

Vecāku/aizbildņu 

informēšana par skolēnu 

individuālajiem 

sasniegumiem un vajadzībām  

     

Vecāku/aizbildņu izglītošana 

par skolēnu vajadzībām 

     

 

3. Izglītības psihologa ieguldījums skolas attīstībā 

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Līdzdalība pedagoģiskās 

padomes sēdēs, skolas 

atbalsta grupas darbā  

     

Līdzdalība skolas 

pašvērtēšanas procesā un 

skolas attīstības plānošanā 
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4. Darba vides pilnveide  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Darba vide ir sakārtota, 

estētiska un droša 

     

Izvirzītas prasības skolēniem 

darba vides sakārtošanā un 

saudzēšanā 

     

 

5. Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Metodisko materiālu izstrāde 

klašu audzinātājiem un 

mācību priekšmetu 

skolotājiem klases un mācību 

stundām 

     

Sadarbība ar kolēģiem skolā 

skolēnu problēmu risināšanā 

     

Tālākizglītības kursu ietekme 

uz pedagoga profesionālo 

izaugsmi 

     

Logopēda dalīšanās pieredzē 

skolas, starpnovadu, reģiona, 

valsts līmenī 

     

 

Datums:___________________         

Paraksts:________________________________ 
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Pielikums Nr.-2.4.1. 

Logopēda pašvērtējuma kopsavilkums 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Pedagoga vārds, uzvārds:__________________________________________ 

Audzināmā klase:_______ 

Mācību priekšmeti un klases:_______________________________________________ 

Izglītības psihologa vērtējums 

 Ļoti labi 

 (3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Izglītības psihologa darba plānošana, 

vadīšana un darbības rezultātu 

analīze(5) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

izglītojamo individuālo spēju attīstībā 

un iespēju izmantošana izglītojamo 

vajadzību nodrošināšanā (3) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

izglītības iestādes attīstībā (2) 

    

Darba vides pilnveide (2)      

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4)  

    

             VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS      

KOPĀ     

 

Komisijas vērtējums: 

 Ļoti labi 

 (3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Izglītības psihologa darba plānošana, 

vadīšana un darbības rezultātu 

analīze(5) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

izglītojamo individuālo spēju attīstībā 

un iespēju izmantošana izglītojamo 

vajadzību nodrošināšanā (3) 

    

Izglītības psihologa ieguldījums 

izglītības iestādes attīstībā (2) 

    

Darba vides pilnveide (2)     

Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana 

(4)  

    

              VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS      

KOPĀ     

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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                                               ___________________________/_________________/ 

 

Pielikums  Nr.- 2.5. 

Interešu izglītības  pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pašvērtējuma kritēriji 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits pulciņā______. 

Pulciņa nosaukums:____________________________________________ 

Interešu izglītības pedagogs:_________________________________________ 

Programmas nosaukums:______________________________________________ 

1. Mācību procesa organizēšana interešu izglītības nodarbībās un pedagoga darbības rezultātu 

izvērtēšana  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Mācību stundu mērķu un 

uzdevumu skaidrība 

     

Labvēlīgas mācību vides 

nodrošināšana 

     

Izglītojamo motivēšana 

darbam 

     

Diferencētas pieejas 

nodrošināšana 

     

Mācību metožu, darba 

organizācijas formu un 

mācību materiālu 

daudzveidība 

     

Tehnisko mācību līdzekļu 

izmantošana 

     

Skolēnu darbības 

rezultātu analīze 

     

 

2. Pedagoga ieguldījums skolēnu individuālo spēju attīstībā un iespēju izmantošana skolēnu 

vajadzību nodrošināšanā  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Konsultāciju nodrošināšana 

skolēniem saskaņā ar 

konsultāciju grafiku 

     

Darbs ar talantīgajiem 

skolēniem 

     

Darbs ar skolēniem 

mācīšanās spēju attīstībā 

     

Skolēnu mācību sasniegumu 

uzskaite un analīze 

     

Skolēnu izaugsmes dinamikas 

uzskaite un analīze 

     

Skolēnu gatavošana  

konkursiem, skatēm, 

sasniegumi tajos 
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3. Pedagoga ieguldījums skolas  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Iesaistīšanās 

starpdisciplināro darba 

grupu darbā 

     

Iesaistīšanās skolas 

pasākumu īstenošanā 

     

Savas profesionālās darbības 

analīzes veikšana 

     

Iesaistīšanās skolas iestādes 

darbības pašvērtēšanā 

     

Priekšlikumu izteikšana 

skolas darbības uzlabošanai 

     

 

4. Darba vides pilnveide  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Darba vide ir sakārtota, 

estētiska un droša 

     

Izvirzītas prasības skolēniem 

darba vides sakārtošanā un 

saudzēšanā 

     

 

5. Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana  

 Ļoti labi 

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Fakti, kas to 

apliecina 

Izstrādātie mācību un 

metodiskie materiāli 

     

IKT izmantošana mācību 

pulciņa darbā 

     

Caurviju prasmju 

izmantošana mācību 

procesā starpdisciplināro 

grupu ietvaros 

     

Tālākizglītības kursu 

ietekme uz pedagoga 

profesionālo izaugsmi  

     

Pedagoga dalīšanās 

pieredzē skolas, 

starpnovadu, reģiona, valsts 

līmenī 

     

 

Datums:________________ 

Paraksts:______________________________ 
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Pielikums 2.5.1. 

Interešu izglītības pedagoga pašvērtējuma kopsavilkums 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits pulciņā______. 

Pulciņa nosaukums:____________________________________________ 

Interešu izglītības pedagogs:_________________________________________ 

Programmas nosaukums:______________________________________________ 

Pedagoga vērtējums: 

 Ļoti labi  

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Mācību procesa organizēšana interešu 

izglītības nodarbībās un pedagoga 

darbības rezultātu izvērtēšana (7) 

    

Pedagoga ieguldījums skolēnu 

individuālo spēju skolēnu vajadzību 

nodrošināšanā (6) 

    

Pedagoga ieguldījums skolas attīstībā 

(5) 

    

Darba vides pilnveide (4)     

Pieredzes uzkrāšana un 

tālāknodošana(5) 

    

                          VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS     
KOPĀ     

 

Komisijas vērtējums: 

 Ļoti labi  

(3) 

Labi 

(2) 

Viduvēji 

(1) 

Nepietiekami 

(0) 

Mācību procesa organizēšana 

9interešu izglītības nodarbībās un 

pedagoga darbības rezultātu 

izvērtēšana (7) 

    

Pedagoga ieguldījums skolēnu 

individuālo spēju skolēnu vajadzību 

nodrošināšanā (6) 

    

Pedagoga ieguldījums skolas attīstībā 

(5) 

    

Darba vides pilnveide (4)     

Pieredzes uzkrāšana un 

tālāknodošana(5) 

    

                           VIDĒJAIS PUNKTU SKAITS     

KOPĀ     

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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Pielikums Nr. -3. 

 

 

Riebiņu vidusskolas direktorei 

__________________________________________ 

 (iesniedzēja vārds, uzvārds) 

      -      

                                                                                 (personas kods) 

_____________________________________________________LV - _____ 

(deklarētās dzīvesvietas adrese) 

__________________________________________ 

(kontakttālrunis, e-pasta adrese) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu novērtēt manu profesionālās darbības kvalitāti. 

 

 

Es strādāju:____________________________________________________ 

 

un mācu:______________________________________________________________. 

  

(mācību priekšmeta/u nosaukums/i, kontaktstundu skaits nedēļā) 

 

Pretendēju uz _____ .kvalitātes pakāpi.  

 

Līdzšinējais pedagoģiskā darba stāžs ______ gadi.  

 

Apliecinu, ka: 

esmu strādājis/-usi Riebiņu vidusskolā _____ pilnus pēdējos mācību gadus. 

 

 

Pielikumā: Curriculum Vitae  

 

 

 

Riebiņos, 20____.gada ________                                        __________ paraksts 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Pielikums Nr. -4. 

Individuāla saruna ar kvalitātes pakāpes pretendentu 

 

RIEBIŅU VIDUSSKOLA 

Datums: _________________ 

Klase: _____________; skolēnu skaits klasē______ 

Mācību priekšmets:____________________________________________ 

Pedagogs:_________________________________________ 

Vērtētāji( amats, vārds, uzv.): _________________________________________ 

                                                    _________________________________________ 

                                                   _________________________________________ 

 

Nr. Profesionālās darbības novērtēšanas virzieniem Jā  Drīzāk 

jā 

Drīzāk 

nē 

Nē 

 

  

3
 p

u
n

k
ti

 

2
 p

u
n

k
ti

 

1
 p

u
n

k
ts

 

0
 p

u
n

k
ts

 

1. Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga 

darbības rezultātu izvērtējums (pedagoģiskā procesa 

efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts) 

    

2. Pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju 

attīstībā un izglītojamā vajadzību   nodrošināšanā 

    

3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā     

4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un 

popularizēšana 

    

5. Pedagoga tālākās ieceres un idejas     
  

Kopā ( 15 punkti max.)  

 

Datums:___________________ 

Komisijas locekļu paraksti:___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 

                                               ___________________________/_________________/ 
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Pielikums Nr.- 5. 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes 

protokols Nr.- 1. 

 

Riebiņu vidusskola 

 

20___.gada __________________ 

 

Komisijas sēde notiek Riebiņu vidusskolā, Liepu iela 21, Riebiņu pag., Riebiņu novads 

Komisija darbu sāk plkst. _______ 

Pamatojoties uz Riebiņu vidusskolas direktora rīkojumu Nr._______  no _________________________ 

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana komisijas izveidi. 

Sēdē piedalās:  
komisijas priekšsēdētājs:  _______________________________________ 

komisijas locekļi:         ______________________________________ 

            ______________________________________              

           ______________________________________ 

           _______________________________________ 

Darba kārtība: 

1. Detalizēta iepazīšanās ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas 

kārtību. 

2. Komisijas locekļu pienākumu sadale. 

3. Novērtēšanas procesa laika plānojuma apstiprināšana. 

4. Pārskata veidošana par novērtējamajiem pedagogiem, pamatojoties uz pedagogu iesniegumiem. 

 

Lēmums: 

1. (lēmums par pienākumu sadali) 

2.  (lēmums par laika plānojuma apstiprināšanu) 

3. (lēmums par pedagogu saraksta apstiprināšanu) 

 

Pielikumā: 

1.Pārskats par  novērtējamajiem  pedagogiem. 

2. Novērtēšanas komisijas apstiprināts laika plānojums.   

 

Komisija darbu beidza plkst. ______ 

 

Komisijas priekšsēdētājs                           (_______________) 

     

Sekretārs                                                    (_______________) 
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Pielikums Nr.-6. 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdes 

protokols Nr.-2. 

Riebiņu vidusskola 

 

20___.gada __________________ 

 

Komisijas sēde notiek Riebiņu vidusskolā, Liepu iela 21, Riebiņu pag., Riebiņu novads 

Komisija darbu sāk plkst. _______ 

Pamatojoties uz Riebiņu vidusskolas direktora rīkojumu Nr._______  no _________________________ 

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana komisijas izveidi. 

Sēdē piedalās:  
komisijas priekšsēdētājs:  _____________________________________ 

komisijas locekļi:         ______________________________________ 

            ______________________________________              

           ______________________________________ 

           _______________________________________ 

Darba kārtība: 

1. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu kopsavilkuma veidošana 

atbilstoši pedagoga izvēlētajai pakāpei, pamatojoties uz novērtēšanas komisijai iesniegtajiem 

dokumentiem un materiāliem. 

Balstoties uz komisijai iesniegtajiem materiāliem (pedagoga portfolio, mācību stundu vērošanas 

un novērtējuma lapas, pedagoga darba pašvērtējums, izglītības iestādes administrācijas vērtējums par 

pedagoga darbību, individuālās sarunas ar pretendentu protokolu), apkopota un izanalizēta informācija 

par katru novērtējamo pedagogu, kā arī aizpildīta attiecīgās kvalitātes pakāpes kopsavilkuma tabula par 

katru novērtējamo pedagogu. 

 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā: 

1. pedagogs ________________________ saņēmusi ____ punktu; 

2. pedagogs ________________________ saņēmusi ____ punktu; 

Komisija izsaka šādus priekšlikumus: 

Piešķirt kvalitātes pakāpi šādiem pedagogiem: 

 ________________________    ____ kvalitātes pakāpi; 

 ________________________    ____ kvalitātes pakāpi; 

Nepiešķirt kvalitātes pakāpi šādiem pedagogiem: 

 ________________________     

 ________________________   

Pielikumā:   

Novērtēšanas materiāli (CV, pedagoga darba pašvērtējums, administrācijas vērtējums, vēroto 

mācību stundu lapas, kopsavilkuma tabula u.c.) par katru novērtējamo pedagogu. 

 

Komisija darbu beidza plkst. ______ 

 

Komisijas priekšsēdētājs                           (_______________) 

     

Sekretārs                                                    (_______________) 
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Pielikums Nr.-7. 

Minimāli nepieciešamais punktu skaits konkrētas pedagoga profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes iegūšanai 

 

 

 

Maksimālais 

punktu skaits 
1.Pakāpe 

70% 

2.Pakāpe 

80% 

3.Pakāpe 

90% 

Vispārējas izglītības 

pedagogs 

264 185 211 238 

Logopēds 163 114 130 147 

Sociālais/speciālais pedagogs 189 132 151 189 

Izglītības psihologs 223 156 178 201 

Interešu izglītības pedagogs 232 162 186 209 

 

  

 

SASKAŅOTS 

Riebiņu novada domē 

___________________________________  

2017.gada___________________________ 

 


