Valsts pārbaudes darbi (VPD) Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 9.klašu izglītojamajiem 2020./2021.mācību gadā
Beidzot pamatskolu, obligāti jābūt nokārtotiem četriem eksāmeniem: latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā (valodu – angļu, vācu vai krievu
– izvēlas izglītojamais) un Latvijas vēsturē.
Mācību priekšmets Datums
Latviešu valoda
19., 20.05.

Vērtēšana
S
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R/M

Svešvaloda
Matemātika
Latvijas vēsture

S
S
S

R/M
R
R

25., 26.05.
28.05.
1.06.

Obligāti jākārto eksāmens vienā no svešvalodām

Simbolu skaidrojumi: S – pārbaudes darba vērtēšana notiks skolā, R – pārbaudes darbs veicams rakstiski, M - pārbaudes darbs veicams mutiski.
Iesniegumu (izglītojamie saņems iesnieguma veidlapu) par valsts pārbaudes darbu kārtošanu iesniegt elektroniski līdz 2020.gada
15.decembrim (ieskaitot).
Izvēloties svešvalodu, ieteicams ņemt vērā savas zināšanas, prasmes un iemaņas attiecīgajā mācību priekšmetā. Neviena no svešvalodām nav
prioritāra, lai sekmīgāk iestātos 10.klasē. Nozīme ir eksāmenā iegūtajam vērtējumam.
Izglītojamo no valsts pārbaudes darbu kārtošanas iespējams atbrīvot izglītojamā slimības dēļ. Šādā gadījumā līdz 2021.gada 19.aprīlim
direktores vietniekam izglītības jomā jāiesniedz ģimenes ārsta izraksts un vecāka iesniegums. Izglītojamais tiks atbrīvots no VPD kārtošanas pēc
izglītības iestādes direktora lēmuma. Atbrīvošanas gadījumā izglītojamie tāpat saņems apliecību par vispārējo pamatizglītību. Lai iestātos
10.klasē, šiem izglītojamajiem tiks skatīti mācību gadā iegūtie vērtējumi un/ vai iestājpārbaudījumu rezultāti.
II semestrī izglītojamajiem būs iespēja kārtot izmēģinājuma eksāmenus.

Eksāmenu sesijas plānojums ir blīvs. Tas nozīmē, ka pārbaudes darbiem jāgatavojas visu mācību gadu, ne tikai dienu vai divas pirms
pārbaudījuma.
Izglītojamie, kuri būs saņēmuši vērtējumu mācību gadā visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un vērtējumu valsts pārbaudes
darbos, kā pamatskolas beigšanas dokumentu saņems Apliecību par pamatizglītību un pielikumu Apliecībai – Sekmju izrakstu. Tiem 9.klases
izglītojamajiem, kuriem valsts pārbaudījumos vai mācību gadā vairāk nekā vienā mācību priekšmetā būs saņemts zemāks vērtējums par 4
ballēm, būs jāmācās atkārtoti 9.klasē. Nepietiekams vērtējums vienā un tajā pašā mācību priekšmetā mācību gadā un eksāmenā tiks uzskatīts
par vienu nepietiekamu vērtējumu.
Sekmju izrakstā būs ierakstīts visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos iegūtais vērtējums.
Noderīgas saites: eksāmenu uzdevumi un vērtēšanas kritēriji https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-uzdevumi
Neskaidrību gadījumos jautājiet direktores vietniekam izglītības jomā, t. 642-07513.

