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Ozolnieku vidusskolas izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība
vispārējās vidējās izglītības programmā
Izstrādāta saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
III nodaļas 10. panta 3. daļas 2. punktu

Nr. 1 - 4/26
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ozolnieku vidusskolā tiek uzņemti un atskaitīti
izglītojamie Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods
31011011).
2. Uzņemšanai 10. klasē var rīkot iestājpārbaudījumus.
3. 10. klasē izglītojamie uzsāk Zinātniskās pētniecības darba (ZPD) izstrādi vai Skolēnu
mācību uzņēmuma (SMU) izveidi.
II. Uzņemšanas kārtība
4. 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kas saņēmuši apliecību par vispārējo
pamatizglītību, ņemot vērā kritērijus:
4.1. visos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais atbrīvots),
pamatizglītības programmas mācību priekšmetos gada un eksāmenu vērtējums
nav zemāks par 4 ballēm;*
4.2. mācību priekšmetos, kuros izglītojamais kārtojis eksāmenu (matemātika, latviešu
valoda, svešvaloda, Latvijas vēsture), gada un eksāmenā iegūtā vērtējumu summa
nav mazāka par 44 ballēm. Ja izglītojamais no eksāmeniem bijis atbrīvots, tad
gada vērtējumu matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē
summa nav mazāka par 22 ballēm;**
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4.3. vidējā atzīme sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību ir ne mazāka par 6,5
ballēm;
4.4. gadījumā, ja vidējā atzīme sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību ir mazāka
par 6,5 ballēm, skola var rīkot iestājpārbaudījumus;
5. 10. klasē var neuzņemt izglītojamos, kuriem ir skolas iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumi un/vai neapmierinoša uzvedība.
6. Ja iestāšanās notiek mācību gada laikā, izvēlētās izglītības programmas mācību
priekšmetu nesakritība iespējama ne vairāk kā 3 mācību priekšmetos. Nesakritības
gadījumā skola nosaka pārbaudījumu termiņus vērtējuma iegūšanai par iepriekšējo
mācību periodu, bet ne ilgāk, kā līdz nākamā mācību gada sākumam;
7. 11. un 12. klasē uzņem izglītojamos, ņemot vērā kritērijus:
7.1. visos iepriekš apgūtajos mācību priekšmetos, kas sakrīt ar skolas izglītības
programmu, gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
7.2. iepriekšējā mācību periodā (semestrī vai gadā) iegūtais vērtējums angļu valodā,
latviešu valodā un matemātikā nav zemāks par 5 ballēm;
7.3. izglītības programmas mācību priekšmetu nesakritība iespējama ne vairāk kā 3
mācību priekšmetos;
7.4. mācību priekšmetu nesakritības gadījumā, skola nosaka pārbaudījumu termiņus
vērtējuma iegūšanai par iepriekšējo mācību periodu, bet ne ilgāk, kā līdz nākamā
mācību gada sākumam;
7.5. izglītojamam nav neattaisnotu stundu kavējumu un skolas iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpumu.
III. Dokumentu iesniegšana
8. Pretendenta izglītojamo vecākiem dokumenti jāiesniedz līdz 15. jūlijam.
Nepieciešamie dokumenti:
8.1. iesniegums (skolas noteikta forma) par izglītojamā uzņemšanu Vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
8.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
8.3. apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt),
8.4. dzimšanas apliecība (uzrādīt).
9. Ja šo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti,
izglītojamo no pretendentu saraksta svītro un, saskaņā ar konkursa rezultātiem, viņa
vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.
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IV. Uzņemšanas komisija
10.

Skolas direktors ar rīkojumu nosaka uzņemšanas komisijas sastāvu.

11.

Uzņemšanas komisiju veido skolas administrācija un psihologs.

12.

Uzņemšanas komisijas sēde tiek sasaukta līdz 31. jūlijam, tā tiek protokolēta.

13.

Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti nākamajā darba dienā pēc uzņemšanas komisijas
sēdes, nosūtot rezultātus uz pretendenta norādīto e pastu.

14.

Izglītojamo uzņem ar direktora rīkojumu pēc visu dokumentu iesniegšanas.

15.

Skolas administrācijai ir tiesības slēgt līgumu ar izglītojamo un viņa vecākiem par
individuālajiem nosacījumiem mācībām Ozolnieku vidusskolā.

16.

Nepietiekamu vērtējumu, neattaisnotu kavējumu vai regulāru iekšējās kārtības
pārkāpumu dēļ izglītojamais var tikt atskaitīts no skolas ar direktora rīkojumu.
V. Noslēguma jautājums

17.

Grozījumus Ozolnieku vidusskolas izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtībā
vispārējās vidējās izglītības programmā rosina un apspriež Pedagoģiskā padome,
Skolas padome, apstiprina direktors, saskaņojot ar Ozolnieku novada Izglītības nodaļu.

* 2020. gadā 41.1. punkts tiek piemērots šādā redakcijā: visos (izņemot mācību
priekšmetus, no kuriem izglītojamais atbrīvots), pamatizglītības programmas mācību
priekšmetos gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
** 2020. gadā 4.2. punkts nav spēkā.

Direktore: D. Tauriņa
2020. gada 29. maijā
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