RAKSTU DARBU IEKĀRTOJUMS
1. Rakstīšanai lietojama tumši zila vai melna lodīšu pildspalva.
2. Zīmējumus un pasvītrojumus veic ar parasto zīmuli.
3. Nedrīkst izmantot korektoru.
4. Katrs priekšmeta skolotājs nosaka, cik un kādas burtnīcas, klades konkrētajā mācību
priekšmetā ir nepieciešamas.
5. Valodu stundās raksta līniju burtnīcās.
6. Katrai burtnīcai, kladei ir titullapas noformējums, kuru raksta pēc vienota parauga:


Ventspils 2. pamatskolas
.... . klases skolnieka (-ces)
vārds, uzvārds ģenitīvā
pieraksti, mājas darbi utml. priekšmetā
mācību gads



angļu valodas stundām nepieciešamās burtnīcas un klades noformē angļu val.



krievu val. stundām nepieciešamās burtnīcas un klades noformē krievu val.

7. Rūtiņu burtnīcas vai rūtiņu klades 1. lpp. atstāj 7 brīvas rūtiņas un sāk rakstīt 8. rūtiņā.
8. Burtnīcas vai klades 2. lpp. sāk rakstīt trešajā rūtiņā, katras lapas ārējā malā atstāj 5 brīvas
rūtiņas, bet iekšējā 2 brīvas rūtiņas. Ja ir novilkta mala, tad ievēro to.
9. Starp diviem vienas dienas rakstu darbiem atstāj 2 brīvas rūtiņas un raksta trešajā rūtiņā,
starp diviem dažādu dienu darbiem atstāj brīvas 4 rūtiņas un raksta 5. rūtiņā.
10. Līniju burtnīcās vai kladēs sāk darbu uz 4. līnijas.
11. Burtnīcas vai klades 2. lpp. sāk rakstīt uz 2. līnijas.
12. Starp diviem dažādu dienu rakstu darbiem atstāj brīvas divas līnijas un raksta uz trešās
līnijas., bet starp vienas dienas darbiem atstāj brīvu 1 līniju.
13. Starp datumu un uzdevuma numuru vai rakstu darbu atstāj brīvu 1 rūtiņu vai 1 līniju.
14. Pirms katra jaunas dienas darba raksta datumu:


1. kl. 2. semestris – 4.kl. : datums, mēnesis;



5. kl. – 9.kl. atbilstoši mācību priekšmetam ( gads, datums, mēnesis).

15. Ikviens mācību priekšmeta skolotājs, labojot un vērtējot skolēnu dažāda veida rakstu
darbus, ņem vērā arī rakstu darbu kultūru.
16. Uz darba burtnīcām, ja nav paredzēta vieta, kur rakstīt vārdu un uzvārdu, to raksta uz vāka,
lai skolotājam nav burtnīca jāšķir, bet var redzēt uzreiz, kam tā pieder.
17. Skolotājam ir tiesības nelabot nesalasāmu, sasvītrotu darbu.
18. Neskaidros gadījumos ievērot priekšmeta skolotāja prasības.

