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KĀRTĪBA
PAR SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMU
PĀRBAUDĪJUMIEM UN KRITĒRIJIEM
Izdota saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu
un 29. 11. 2005. gada LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 902 „Kārtība, kādā
izsniedzami profesionālās pilnveides un
profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši
dokumenti”

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību var saņemt, ja audzēknis
apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmas pamatizglītības
pakāpi programmā noteiktajā laika periodā.
1.2. Skolas beigšanas pārbaudījumi tiek noteikti ar direktora rīkojumu pēdējā
mācību gada otrā semestra sākumā.
1.3. Skolas beigšanas pārbaudījumu programmu apstiprina izglītības
programmas vadītājs un skolas direktors ar rīkojumu.
1.4. Ar skolas beigšanas pārbaudījumu laiku un programmu rakstveidā tiek
iepazīstināti audzēkņi un viņu vecāki otrā semestra pirmā mēneša laikā.
1.5. Līdz pedagoģiskai sēdei par audzēkņu pielaišanu pie skolas beigšanas
pārbaudījumiem, visos mācību programmā paredzētajos mācību
priekšmetos jābūt izliktām sekmīgām atzīmēm sekmju kopsavilkuma
žurnālā.
1.6. Audzēknis ar savu parakstu apliecina, ka ar kārtību ir iepazinies.

2. Noslēguma pārbaudījumu komisijas
2.1. Direktors ar rīkojumu nozīmē komisijas teorētiskajai un praktiskajai
pārbaudījuma daļām ne vēlāk kā mēnesi pirms pārbaudījuma.
2.2. Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 3 personas – komisijas priekšsēdētājs un
komisijas locekļi. Komisijā tiek nozīmēti pedagogi, kuru izglītības un
profesionālā darbība atbilst pārbaudījumu mācību priekšmeta saturam.
Komisijas loceklis, kura audzēknis kārto noslēguma pārbaudījumu
vērtēšanā nepiedalās.
3. Profesionālie skolas beigšanas pārbaudījumu noteikumi
3.1. Teorētisko mācību priekšmetu noslēguma pārbaudījumu prasības:
3.1.1. Līdz pārbaudījumam saņemt sekmīgu vērtējumu par mācību gadā
apgūtām zināšanām.
3.1.2. Dienu pirms teorētiskā mācību priekšmeta pārbaudījuma,
audzēknis izpilda pārbaudījuma rakstisko daļu.
3.1.3. Pārbaudījuma praktiskā daļa atbilst izglītības programmas skolas
beigšanas pārbaudījuma prasībām.
3.2. Profesionālās izglītības programmas pārbaudījuma prasības:
3.2.1. Individuālās programmas atbilstība programmā noteiktajai
sarežģītības pakāpei.
3.2.2. Programmas izpildījuma atbilstība satura nosacījumiem.
3.2.3. Programmas prezentācija:
 Uzstāšanās kultūra;
 Atskaņojuma atbilstība komponista norādēm;
 Skaņdarba izpildījuma tehnika;
 Skaņdarba mākslinieciskais izpildījums.
4. Skolas beigšanas noslēguma pārbaudījuma vērtēšana.
4.1. Skolas beigšanas noslēguma pārbaudījumu vērtē ar direktora rīkojumu
nozīmēta komisija.
4.2. Skolas beigšanas noslēguma pārbaudījums tiek vērtēts saskaņā ar
reglamentu par mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši
izglītības programmā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
5. Izglītības dokumenta izsniegšana.
5.1. Skolas beigšanas noslēguma pārbaudījuma norise tiek fiksēta skolas
beigšanas pārbaudījumu protokola grāmatā. Pedagoģiskā sēde apstiprina
audzēkņa mācību sasniegumu vērtējumu skolas beigšanas noslēguma
pārbaudījumā.
5.2. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iestādes beigšanu reģistrē
profesionālās ievirzes izglītības apliecības izsniegšanas reģistrācijas
grāmatā.
5.3. Audzēknis grāmatā parakstās par apliecības saņemšanu
Direktore
Kārtība izskatīta pedagogu padomes sēdē 02.01.2019.
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