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“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs
un atskaitīti no tām, un obligātajām
prasībām pārcelšanai un nākamo klasi”
4.7.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par skolēna
uzņemšanu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (turpmāk – skola).
2.

Skolēna uzņemšana 1.klasē:

2.1. Vecāki piesaka bērnu mācībām, un bērns uzsāk mācības skolā 1.klasē tajā
kalendārajā gadā, kad bērnam aprit 7 gadi.
2.2. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības skolēns var sākt
pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
2.3. Uzņemot bērnus 1.klasē, skolā nerīko iestājpārbaudījumus.
2.4. Skolas direktoram, komplektējot 1.klases, jāievēro Izglītības likuma,
Vispārējās izglītības likuma, Ministru kabineta noteikumu un šo noteikumu prasības.
2.5. Bērna pieteikšana skolas 1.klasē notiek bez ierobežojuma no 1.marta līdz
31.augustam.

3.

Skolēna pieteikšana pamatizglītības programmā notiek bez ierobežojuma.

4.
Skolēna pieteikšana speciālās pamatizglītības programmā notiek atbilstoši
izglītības programmai.
5.
Vispārējās vidējās izglītības programmā, pamatojoties uz skolas nolikumu,
skolēns tiek uzņemts, ja, iegūstot pamatizglītību, ir saņēmis vērtējumus visos izglītības
programmā noteiktajos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns
atbrīvots), kas nav zemāks par četrām ballēm.
II. Iesniegumu iesniegšana un reģistrēšana
6.
Lai skolēnu pieteiktu skolā, viens no vecākiem vai cits bērna likumiskais
pārstāvis (turpmāk- vecāki), vai pilngadīgais skolēns, uzrādot personas apliecinošu
dokumentu, iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī
elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
6.1. skolēna vārdu, uzvārdu un personas kodu;
6.2. izvēlēto izglītības programmu;
6.3. ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektronisko pasta adresi.
6.4. aizbildnis – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas
faktu;
Iesniegumam pievieno vai uzrāda:
7.1. iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs
dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
7.2. bērna medicīnos karti (veidlapa Nr.026/u) vai ,ja skolēns ir pilngadīgs, izrakstu
no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
7.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja skolēnu
uzņem speciālās izglītības programmā;
7.4. skolēna personas apliecinošu dokumentu.
7.

8.
Skolas sekretāre saņemto iesniegumu skolēnu uzņemšanai skolā reģistrē
Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā (iesniegumi) iesniedzēja klātbūtnē, salīdzina iegūto
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina dokumentu atvasinājumu
pareizību.
9.
rīkojumu.

Skolēnu uzņem skolā atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora

10. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc skolēna
uzņemšanas skolā skolas sekretāre ievada un aktualizē informāciju par skolēnu Valsts
izglītības informācijas sistēmā. Tiek veikti ieraksti Skolēnu reģistrācijas alfabētiskā grāmatā,
norādot:
10.1. skolēna kārtas numuru (tas atbilst personas lietas numuram);
10.2. skolēna vārdu, uzvārdu un personas kodu;
10.3. klasi, kurā skolēns uzņemts (uzņemšanas rīkojuma datums un numurs);
10.4. dzīves vietas adresi.
11. Ja skola atsaka uzņemt skolēnu skolā, direktors rakstiski informē iesnieguma
iesniedzēju par skolēna uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. Direktors par atteikumu
uzņemt skolā skolēnu, kurš ir obligātajā izglītības vecumā, informē Skrīveru novada
pašvaldību.

Priekšsēdētājas vietnieks
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