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Izdota saskaņā ar 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

REFERĀTU UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDES, 

PREZENTĒŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA JĒKABPILS VALSTS 

ĢIMNĀZIJĀ

I. Vispārīgi jautājumi

1. Izglītojamo individuālo darbu – referātu un zinātniski pētniecisko darbu (turpmāk ZPD) 

izstrādes, prezentēšanas un vērtēšanas kārtība izstrādāta, lai Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 

(turpmāk – JVĢ) nodrošinātu vienotu pieeju izglītojamo individuālo darbu vadīšanai un 

vērtēšanai.

2. Izglītojamo  individuālo  darbu  izstrādes,  prezentēšanas  un  vērtēšanas  kārtība jāievēro 

visiem Jēkabpils  Valsts  ģimnāzijā strādājošiem pedagogiem – darbu vadītājiem un/vai 

konsultantiem.

II. Referāta izstrāde un prezentēšana

3. Referātu  JVĢ  izglītojamais  izstrādā  un  prezentē  10.klasē.  Referāta  tematu  ieteicams 

izvēlēties ar nodomu, ka tas kļūs par pamatu ZPD izstrādei 11.klasē.

4. Stājoties  JVĢ,  izglītojamais  aizpilda  motivācijas  anketu,  kurā  norāda  mācību 

priekšmetu/-us, kuros varētu un vēlētos veikt pētniecisko darbu.

5. Septembrī direktora vietnieks izglītības jomā 10.klasēs mācošajiem pedagogiem nosūta 

informāciju ar izglītojamo izvēlētajiem mācību priekšmetiem.

6. Septembra sākumā katrs pedagogs iesniedz 2-3 tematus referātu vai ZPD izstrādei, temati 

tiek nosūtīti e-klasē skolēnu izvēlei.

7. Referātus  10.  klases  izglītojamie  prezentē  maija  mēnesī  mācību  priekšmetu  stundās 

un/vai  klases stundās, vienojoties ar konsultantu un klases audzinātāju.
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III. Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde un prezentēšana

8. Zinātniski  pētniecisko  darbu  JVĢ  izglītojamais  izstrādā  un  prezentē  11.klasē  aprīlī 

ģimnāzijas darba plānā paredzētajā datumā ZPD projektu dienā atsevišķās sekcijās.

9. Ieteicams ZPD izstrādāt  kā 10.klasē uzrakstītā referāta turpinājumu.

10. Dažāda  veida  ZPD  konkursiem  un  konferencēm  izglītojamais  savu  darbu  pilnveido

12. klasē, iesniedz noteiktajos termiņos, izņēmuma gadījumā to var darīt 11. klasē.

IV. Vērtēšanas biežums un norise

11. Izglītojamā  individuālā  darba  vērtēšana  notiek  saskaņā  ar  21.05.2013.  LR  MK 

noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību 

priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”:

11.1. vērtējumu  par  individuālo  darbu  izglītojamais  saņem  divas  reizes  kā 

starpvērtējumu, kā vērtējumu 1., 2. semestrī un gala vērtējumu gadā,

11.2. 1.semestra starpvērtējumā izglītojamā individuālais darbs tiek novērtēts ar „i/ni” 

(ieskaitīts/neieskaitīts),  bet  1.semestrī,  2.semestra  starpvērtējumā,  2.semestrī  un 

gadā – ballēs,

11.3. 1.semestra  starpvērtējumā  darba  vadītājs/konsultants  novērtē  savstarpējo 

sadarbību  ar  izglītojamo,  sadarbības  regularitāti,  ieteikumu  un/vai  uzdevumu 

izpildi, attieksmi un skolēna uzcītību,

11.4. pedagogi  robežvērtēšanai  izmanto JVĢ izstrādātos  referātu un ZPD vērtēšanas 

kritērijus, bet semestra laikā konsultāciju stundās nosaka konkrētus uzdevumus un 

pārbauda to izpildi,

11.5. ZPD gada vērtējums var būt vienāds ar ZPD prezentēšanā iegūto novērtējumu, bet 

tas var arī atšķirties,

11.6. ZPD un referātu izstrādē nav pieļaujams plaģiātisms, tādēļ vērtēšanā svarīga ir 

sadarbība ar skolotāju, izglītojamā darba regularitāte.

12. Vērtējumu  e-žurnāla  sadaļā  „Individuālā  vai  grupu  darba  vadība”  izliek  darba 

vadītājs/konsultants.  Klases  audzinātājs,  sagatavojot  liecības  izdruku,  pārbauda,  vai 

vērtējums ir ierakstīts.

13. Ja  individuālā  darba  vērtējums  gadā  ir  nepietiekošs  (zemāks  par  4  ballēm), 

izglītojamajam  tiek  noteikti  papildu  mācību  pasākumi šī  darba  veikšanai  saskaņā ar 

28.02.2012. LR MK noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek 

uzņemti  vispārējās  izglītības  iestādēs  un  atskaitīti  no  tām,  un  obligātajām  prasībām 

pārcelšanai uz nākamo klasi” 27.punktu.



14. Sekmju  izrakstā,  beidzot  12.klasi,  tiek  ierakstīts  fakts  par  ZPD  izstrādi  un  gūtajiem 

sasniegumiem,  piedaloties  skolēnu  zinātniskā  darba  konferencēs  un  konkursos,  bet 

vērtējums ballēs netiek rakstīts.

Direktora vietniece izglītības jomā S.Ozoliņa

Kārtība apspriesta metodiskās padomes sēdē 28.12.2013.
Kārtība pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē 14.01.2014.
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