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Kārtība mācību procesa diferenciācijai atsevišķos mācību priekšmetos
Ozolnieku vidusskolā
Klasēs ir izglītojamie ar dažādām spējām, zināšanu līmeni, darba tempu. Nepieciešams
nodrošināt individuālu un diferencētu pieeju atbilstoši izglītojamo spējām, zināšanām, darba tempam.
Mērķis: paaugstināt izglītojamo zināšanu un prasmju kvalitāti.
1. Izglītojamie no paralēlklasēm veido 3 līmeņu grupas: 1. grupa - 8, 9, 10 balles, 2.grupa - 7, 6
balles, 3.grupa - 5, 4 un zemāk balles.
2. Izglītojamie ar speciālās izglītības programmām vai ar rekomendācijām, atbilstoši spējām,
apmeklē stundas šajos mācību priekšmetos Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC).
3. 2016./2017.m.g. dalījums līmeņu grupās notiek 5., 6., 7. klasēs, ar 2017./2018.m.g. - 8.klasēs,
ar 2018./2019.m.g. - 9.klasēs.
4. Diferencēts darbs notiek divos mācību priekšmetos: angļu valodā un matemātikā.
5. Dalīšana grupā notiek ar svešvalodu un matemātikas metodiskajās grupās saskaņotu vienotu
pārbaudes darbu visiem izglītojamiem abos mācību priekšmetos divas reizes mācību gada
laikā: maija 2. vai 3.nedēļā un septembra 1. vai 2. nedēļā.
6. Izglītojamā iedalīšanai grupā ņem vērā arī mācību gada un 1. semestra vērtējumus.
7. Ja izglītojamais ir papildus mācījies vasarā, pilnveidojot savas zināšanas, viņam tiek dota
iespēja mainīt grupu septembra 1. nedēļā, uzrakstot pārbaudes darbu. Pieteikties atkārtotai
zināšanu pārbaudei var ar vecāku (aizbildņu) iesniegumu.
8. Ņemot vērā izglītojamo mācību sasniegumus, var veidot vairākas viena līmeņa grupas.
9. Par izglītojamo iedalīšanu grupā izglītojamos un vecākus informēs, izsniedzot apliecinājumus
(skatīt pielikumu Nr.1), kurus saņems kopā ar liecību.
10. Pedagogi metodiskajās grupās savstarpēji vienojas par darbu attiecīgā līmeņa grupā.
11. Pedagogi veido vienotus nobeiguma pārbaudes darbus, savstarpēji vienojas arī par vienu
izpildes laiku.
Saskaņots Metodiskās padomes sanāksmē (Protokols Nr.4, 23.08.2016.)
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APLIECINĀJUMS
par dalījumu grupā
izdots ________ klases skolēnam ____________________________________.
Angļu valoda
 nokārtots Macmillan izstrādātais zināšanu līmeņa noteikšanas tests, pareizi atbildot uz
__________ % jautājumu.
 Mācību gada vērtējums angļu valodā ______ balles.
Ieskaitīts ________________ grupā.
Matemātika
 Valsts diagnosticējošā darbā iegūti ___________ %.
 Semestra noslēguma darbā iegūts vērtējums ________ balles.
 Testā par pamatprasmju apguvi matemātikā no iespējamiem 30 punktiem iegūti _____
punkti.
 Mācību gada vērtējums matemātikā ______ balles.
Ieskaitīts ________________ grupā.

20…. gada … …..

Skolas direktore

Klāra Stepanova

