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Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas
izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo un
otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 11.panta
otrās daļas 4.un 6.punktu, MK 2015.gada 13.oktobra
noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” II un VI daļu, Tukuma
Raiņa ģimnāzijas 2016.gada 22.septembra Nolikuma
IV daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi „Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu”
(turpmāk - Noteikumi) precizē obligātās prasības, kas jāievēro:
1.1. izglītojamo uzņemšanai proģimnāzijas un ģimnāzijas izglītības programmās;
1.2. izglītojamo atskaitīšanai no ģimnāzijas.
2. Noteikumu mērķis ir informēt ar Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītības procesu saistīto personu loku
(vecākus, izglītojamos, sabiedrību) par ģimnāzijas prasīguma līmeni, bet Noteikumu
uzdevums - nodrošināt vienotas prasības izglītojamo uzņemšanai un atskaitīšanai.
II.

Uzņemšana proģimnāzijā

3. Izglītojamo maksimālo skaitu 7. klasē nosaka Tukuma novada Dome ar rīkojumu katra kalendārā
gada sākumā.
4. Izglītojamo uzņemšana vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) programmu apguvei notiek
konkursa kārtībā bez iestāju pārbaudījumiem:
4.1. līdz katra gada 1.jūlijam vecāki (aizgādņi) iesniedz ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu
par izglītojamā uzņemšanu 7.klasē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos minētajām
prasībām par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu;

4.2. iesniegums tiek reģistrēts, un vecāki tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta noteikumos
minētajām prasībām par nepieciešamajiem dokumentiem;
4.3. uzņemot izglītojamos 7.klasē, zināšanu vērtējuma jābūt pietiekamam (vismaz 4 balles) visos
mācību priekšmetos;
4.4. priekšroka konkursā tiek dota tiem izglītojamajiem, kuriem latviešu valodā un matemātikā
vērtējums gadā ir 6 balles un vairāk, kā arī tiem, kam ir sasniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs novadā pēdējā gada laikā (1.-3.vieta, Atzinība);
4.5. proģimnāzijā neuzņem izglītojamos, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi un/vai ieraksts
liecībā par nekorektu uzvedību iepriekšējā mācību periodā;
4.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar direktora rīkojumu izveidota komisija izvērtē
pretendentus uzņemšanai 7.klasē, iesniedz ģimnāzijas direktoram savu lēmumu, direktors
raksta rīkojumu par izglītojamo uzņemšanu, un rīkojums tiek izlikts informatīvajā stendā un
ievietots ģimnāzijas tīmekļa vietnē;
4.7. ja bērns Tukuma Raiņa ģimnāzijā netiek uzņemts, direktors sniedz vecākiem rakstisku
argumentētu atbildi par atteikuma iemesliem, informējot par to Tukuma novada Domi;
Tukuma novada Dome, ja nepieciešams, sniedz vecākiem informāciju par brīvajām vietām
novada teritorijā esošajās izglītības iestādēs.
5. Pēc uzņemšanas proģimnāzijas izglītības programmā MK noteikumu noteiktajā kārtībā tiek
iekārtota izglītojamā personas lieta, izdarīts atbilstīgs ieraksts izglītojamo reģistrācijas un uzskaites
grāmatā, tiek ievadīta informācija Valsts izglītības informācijas sistēmā un noformēta skolēna
apliecība; reģistrācijas procesā tiek norādīts izglītojamā kārtas numurs, dati (vārds, uzvārds,
personas kods) un klase, kurā izglītojamais uzņemts.
6. Uzņemot izglītojamo 8. un 9.klasē saistībā ar pāriešanu no citas izglītības iestādes uz ģimnāziju,
lēmums par uzņemšanu tiek pieņemts, ievērojot šo Noteikumu 4. punktā minētos nosacījumus.
III.

Uzņemšana ģimnāzijā

7. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē ir apliecība par
pamatizglītību, sekmju izraksts un iesniegums ar ziņām, kas norādītas Ministru kabineta
noteikumos - liecība vai mācību sasniegumu vērtējuma izraksts, ja izglītojamais maina izglītības
iestādi mācību gada laikā.
8. Uzņemamo izglītojamo skaitu 10.klasē nosaka Tukuma novada Dome ar rīkojumu katra kalendārā
gada sākumā. Izglītojamo uzņemšana 10. klasē notiek šādā kārtībā:
8.1. līdz katra gada 1.jūlijam izglītojamie iesniedz ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu par
uzņemšanu izvēlētajā izglītības programmā, norādot ziņas, kas noteiktas Ministru kabineta
noteikumos;
8.2. iesniegums tiek reģistrēts, izglītojamais un vecāki tiek iepazīstināti ar Ministru kabineta
noteikumos minētajām prasībām par nepieciešamajiem dokumentiem;
8.3. ja izglītojamā zināšanu sasniegumi atbilst šo Noteikumu 9.punktā minētajam nosacījumam,
izglītojamais un/vai viņa vecāki (aizgādņi) tiek informēti par uzņemšanu normatīvajos aktos
noteiktajos termiņos pēc uzņemšanas komisijas pieņemtā lēmuma par uzņemšanu izvēlētās
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izglītības programmas 10.klasē; tas tiek rakstveidā izlikts informatīvajā stendā ģimnāzijā un
ievietots ģimnāzijas tīmekļa vietnē.
9. Reflektantu zināšanu vērtējumam jābūt pietiekamam (vismaz 4 balles) visos mācību priekšmetos.
10. Izglītojamos ģimnāzijā uzņem konkursa kārtībā, un priekšroka ir tiem reflektantiem, kas mācību
priekšmetu olimpiādēs novadā pēdējā gada laikā ieguvuši 1.-3.vietu vai Atzinību.
11. Ar direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izvērtē
visus reflektantu iesniegumus, vienojas par uzņemšanu un iedalījumu izglītības programmās un
iesniedz priekšlikumus direktoram.
12. Lēmuma pieņemšanas un tā paziņošanas kārtība izglītojamajam notiek saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem šajā jautājumā.
13. Ģimnāzijai ir tiesības neuzņemt izglītojamos, kuriem iepriekšējā mācību periodā bijuši kārtības
noteikumu pārkāpumi un/vai kuru attieksme pret mācību darbu bijusi nenopietna un bezatbildīga;
tādā gadījumā direktors rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par izglītojamā uzņemšanas
atteikumu un tā iemesliem.
14. Gadījumos, kad izglītojamais ģimnāzijā vēlas turpināt vispārējās vidējās izglītības programmas
apguvi pēc izstāšanās no citas atbilstīgas pakāpes izglītības iestādes, ģimnāzijas direktors sasauc
komisiju. Komisija pēc izglītojamā iesniegto iepriekšējās izglītības dokumentu izvērtēšanas lemj
par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības programmā un klasē. Ieteikumu ar rīkojumu
apstiprina ģimnāzijas direktors.
15. Ģimnāzijai ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (pilngadīga persona, kas, konsultējoties ar
pedagogu, pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas
zināšanas un prasmes), lai kārtotu valsts pārbaudījumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
IV.

Atskaitīšana no ģimnāzijas

16. Izglītojamo pāriešanu no vienas izglītības iestādes uz otru reglamentē Ministru kabineta noteikumi.
17. No ģimnāzijas skolēnu skaita atskaita izglītojamo, ja viņš 10.,11. klases noslēgumā pēc papildu
mācību pasākumiem ir saņēmis gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (tas neattiecas uz
izglītojamajiem, kas zemu vērtējumu ieguvuši attaisnojošu (slimības) iemeslu dēļ, kādā no mācību
priekšmetiem vai nav saņēmis vērtējumu vispār (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem viņš ir
atbrīvots).
18. Izglītojamo ir tiesības atskaitīt no ģimnāzijas, ja izglītojamais, kas apgūst vispārējās vidējās
izglītības programmas, atkārtoti neievēro Izglītības likumā, ģimnāzijas Nolikumā un iekšējās
kārtības noteikumos noteiktos izglītojamā pienākumus.
19. Pilngadīgu izglītojamo atskaita ar direktora rīkojumu. Tā pārsūdzēšanas kārtība noteikta ģimnāzijas
Nolikumā.
20. Izglītojamo atskaita no ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmas pēc izglītojamā
(pilngadīga) vai viņa vecāku vēlēšanās, ko apliecina rakstisks iesniegums.
21. Izglītojamo atskaitīšanu saistībā ar uzņemšanu citā izglītības iestādē vai saistībā ar izbraukšanu no
valsts regulē Ministru kabineta noteikumi.

3

V.

Noslēguma jautājumi

22. Grozījumus noteikumos veic ģimnāzijas direktors saskaņā ar pedagogu un/vai izglītojamo
Parlamenta vai Ģimnāzijas padomes ierosinājumu, vai izmaiņām normatīvajos aktos.
23. Šie noteikumi stājas spēkā no 2016.gada 14.novembra.
24. Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2015.gada 1.maija Tukuma Raiņa ģimnāzijas iekšējos noteikumus
Nr. 7 “Par Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu”.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore

S.Kūla
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