Pirmajā nedēļā pēc sertifikātu saņemšanas eksāmenu rezultātu lūguši pārskatīt
70 skolēni.
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Valsts pārbaudes darbi vispārējā izglītība

Preses relīzes

Pirmajā nedēļā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšanas Valsts izglītības satura centrs (VISC) saņēmis 75 apelācijas no 70
skolēniem, kuri lūguši pārskatīt eksāmenos saņemto vērtējumu. Šogad iesniegto apelāciju skaits pirmajā nedēļā ir mazāks nekā
iepriekšējos gados.
Ņemot vērā lielo kārtotāju skaitu, līdzīgi kā citos gados, arī šogad vislielākais apelāciju skaits iesniegts par obligātajiem eksāmeniem
(matemātikā un latviešu valodā).
38 no saņemtajām apelācijām ir par matemātikas centralizētā eksāmena vērtējuma pārskatīšanu, 14 skolēni vēlējušies, lai tiek
pārskatīs latviešu valodas eksāmena rezultāts, 13 iesniegumi saņemti par bioloģijas eksāmenu, divas apelācijas par ķīmijas
eksāmenu rezultātu, pa vienai apelācijai fizikā un 9. klases latviešu valodas eksāmenā mazākumtautību izglītības programmās.
Apelācijas komisija izskatot saņemtās apelācijas rezultātu mainījusi 13 gadījumos.
Pirmajā nedēļā iesniegtās apelācijas tika izskatītas saīsinātā termiņā, lai skolēni varētu iesniegrt nepieciešamos dokumentus
studijām augstākās izglītības iestādēs. Pārējās iesniegtās apelācijas tiks izskatītas augusta sākumā.
Jau iepriekš ziņots, ka skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir iespēja mēneša laikā pēc sertifikāta saņemšanas rakstīt
iesniegumu VISC ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

VISC ik gadu tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša laikā pēc saņemšanas izskata iesniegumus un pārskata vērtējumu
eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.
Skolēnu mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības
sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu
procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt
svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs
valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis.
Jau iepriekš ziņots, ka 30.jūnijā izglītības pārvaldēm tika izsniegti 16000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri
pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu
par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles viens svešvalodas eksāmens.
Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14229, matemātikā – 14376, eksāmenu angļu
valodā kārtot bija izvēlējušies 12513 izglītojamo, krievu – 1766, vācu – 30, bet franču – 3). Šogad izglītojamajiem nebija obligāti
jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav (Latvijas un pasaules vēsture –
1481, bioloģija – 1201, fizika – 780, ķīmija – 619).
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise pamatskolas skolēniem, tā vietā skolēni veica
diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā. Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas
valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas apguvējiem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas
eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 1772 skolēns.
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