2017./ 2018. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

MK noteikumi Nr.232 (03.05.2017.)

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

19.februāris

20.februāris

21.februāris

22.februāris

23.februāris

mācībvaloda 6.kl.(mutvārdu daļa no
8.01.2018. -20.02.2018.)

mācībvaloda 3.kl. (mutvārdu daļa
no 8.01.2018. -21.02.2018.)

27.februāris

28.februāris

1.marts

matemātika 6.kl.

matemātika 3.kl.

valsts val.6.kl.(rakstu daļa un
mutvārdu daļa)

6.marts

7.marts

8.marts

26.februāris

5.marts

9.aprīlis

9.marts

valsts val. 3.kl. (rakstu daļa un
mutvārdu daļa)

dabaszinības 6.kl.
12.marts

2.marts

13.marts

14.marts

15.marts

16.marts

ANGĻU VAL. 12.kl./r., m.

ANGĻU VAL. 12.kl./m.
VĀCU VAL. 12.kl./r., m.

ANGĻU VAL. 12.kl./m.
KRIEVU VAL. 12.kl./r., m.

FRANČU VAL. 12.kl./ r., m.
KRIEVU VAL. 12.kl./m.

10.aprīlis

11.aprīlis

12.aprīlis

13.aprīlis

16. maijs

17. maijs

DD fizika, ķīmija 11.kl.(lab.darbi)
14. maijs

15. maijs

18. maijs

Pēdējā zvana diena 9. un 12.kl.
21. maijs

22. maijs

23. maijs

24. maijs

25. maijs

INFORMĀTIKA VSK./r., pr.

LATVIEŠU VAL.12.kl.
INFORMĀTIKA VSK./pr.

mācībvaloda(latv.)9.kl./r., m.
valsts v. 9.kl./r., m.

mācībvaloda(latv.)9.kl./m.
valsts v. 9.kl./m.

MATEMĀTIKA 12.kl.

28. maijs

29. maijs

30. maijs

31. maijs

1. jūnijs

LATVIJAS UN PASAULES
VĒSTURE 12.kl.

svešvaloda 9.kl./r., m

svešvaloda 9.kl./m.

Pēdējā mācību diena 1.-8.kl. un
10.-11.kl.
(MK 13.12.2016. Nr. 775)

ĢEOGRĀFIJA vsk.

BIOLOĢIJA 12.kl.

4.jūnijs

5. jūnijs

6. jūnijs

7. jūnijs

8. jūnijs

FIZIKA 12. kl.

matemātika 9.kl.

ĶĪMIJA 12. Kl.

mācībvaloda (krievu, poļu)
9.kl./r., m.

EKONOMIKA vsk.
mācībvaloda (krievu, poļu)
9.kl./m.

11. jūnijs

12. jūnijs

13. jūnijs

14. jūnijs

15. jūnijs

MĀCĪBVALODA (krievu) 12.kl.

Latvijas vēsture 9.kl.

SVEŠVALODA 12.kl. (ppt)

LATVIEŠU VAL 12.kl.(ppt)

MATEMĀTIKA 12.kl. (ppt)

20. jūnijs
FIZIKA 12.kl. (ppt)

21. jūnijs
ĶĪMIJA 12.kl. (ppt)

22. jūnijs
2.vai 3.SVEŠVALODA 12.kl. (ppt)

27. jūnijs
EKONOMIKA vsk. (ppt)

28. jūnijs
MĀCĪBVALODA (krievu) 12.kl (ppt)

29. jūnijs
SERTIFIKĀTI 12

18. jūnijs

19. jūnijs

VĒSTURE 12.kl. (ppt)

BIOLOĢIJA 12.kl. (ppt)

25. jūnijs
INFORMĀTIKA vsk.(ppt)

26. jūnijs
ĢEOGRĀFIJA vsk.(ppt)

valsts val. 9.kl. (ppt)

matemātika 9.kl.(ppt)

mācībvaloda (latv., krievu, poļu)
9.kl.(ppt)

Latvijas vēsture 9.kl.(ppt)

svešvaloda 9.kl. (ppt)

12.KL. CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI; VIDUSSKOLAS EKSĀMENI; 9.kl. centr.eksāmens; 9.kl. eksāmeni; diagnosticējošie darbi; 9.kl.papildtermiņi;
12.KL.PAPILDTERMIŅI; 12.KL.PAPILDTERMIŅI CENTRALIZĒTIE EKSĀMENI; diagnosticējošie darbi 11.kl.

Ministru kabineta noteikumi Nr.468 2014.gada 12.augustā „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības
mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” :
21.Valsts pārbaudījumi, beidzot 3. klasi, ir šādi:
21.1.diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu;
21.2.diagnosticējošais darbs latviešu valodāmazākumtautību izglītības programmās.
22.Valsts pārbaudījumi, beidzot 6. klasi, ir šādi:
22.1.diagnosticējošais darbs latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās;
22.2. diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās;
22.3. diagnosticējošais darbs matemātikā;
22.4. diagnosticējošais darbs dabaszinībās;
22.5. diagnosticējošais darbs mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās.
23. Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir šādi:
23.1. eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās;
23.2. centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās;
23.3. eksāmens matemātikā;
23.4. eksāmens Latvijas vēsturē;
23.5. eksāmens mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās;
23.6. eksāmens svešvalodā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 2013.gada 17.decembrī “Valsts pārbaudījumu norises kārtība”:
92. Diagnosticējošos darbus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkoti vērtētāji saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem (tie savukārt atrodami katra valsts pārbaudes darba programmā,
kuras izstrādā VISC)
93. Centra izstrādātos eksāmenus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkota eksāmena komisija saskaņā ar centra izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.
94. Izglītības iestādes izstrādātos eksāmenus vērtē izglītības iestādes vadītāja norīkota eksāmena komisija saskaņā ar izglītības iestādes izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.
Ministru kabineta noteikumi Nr.281 2013.gada 21.maijā „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu
paraugiem”:
17. Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:
17.1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;
17.2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums) ;
17.3. centralizētais eksāmens matemātikā;
17.4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
17.4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu (izņemot šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētos) organizē Valsts izglītības satura centrs;
17.4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists,
izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.
27. Centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus izsaka procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo
procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst šo noteikumu 2.pielikuma 10.punktā
noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā.
30. Vērtējumu mācību priekšmetā gadā nosaka:
30.1. ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu, kā arī mācību gada nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu.

