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Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu
Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10. klasē
Valmierā
1. Noteikumi izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, MK
2015.gada 6. novembra noteikumiem 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", MK 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.779
„Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa
organizēšanai obligāto dokumentāciju”, MK 2003.gada 8. janvāra
noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmas” Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas nolikumu un Valmieras
pilsētas pašvaldības lēmumiem par izglītojamo skaita noteikšanu
Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Ģimnāzijā var iegūt vispārējo vidējo izglītību un sagatavoties
turpmākām mācībām augstskolā. Ģimnāzija īsteno tās Nolikumā
noteiktos uzdevumus.
3. Piesakoties 10. klasē, izglītojamais izvēlas konkrētu izglītības
programmu (turpmāk tekstā – IP). Uzņemšanā tiek ņemts vērā visu
mācību priekšmetu vidējais vērtējums no sekmju izraksta.
4. Ģimnāzijā tiek uzņemti izglītojamie ar vidējo vērtējumu 6 balles un
augstāku.
5. Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka tiek dota izglītojamiem, kuri
olimpiādēs, sacensībās, konkursos ieguvuši godalgotas vietas, kā arī ir
bijuši sabiedriski aktīvi, iesaistoties skolas pašpārvaldē un/vai
mākslinieciskajā pašdarbībā.
6. Atsevišķos gadījumos par izglītojamā uzņemšanu Ģimnāzijā var lemt
iestādes administrācija, pieprasot motivācijas vai ieteikuma vēstuli un
slēdzot vienošanos par vispārējās vidējās izglītības ieguvi Ģimnāzijā.
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7. IP galīgā komplektēšana notiek pēc uzņemšanas rezultātiem, atsevišķos
gadījumos vienojoties ar izglītojamo par IP maiņu.
8. Ģimnāzijas noteiktajos datumos izglītojamā vecāki vai izglītojamais,
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, uzrādot izglītojamā personu
apliecinošu dokumentu, ģimnāzijā iesniedz:
8.1.
8.2.
8.3.

uz Ģimnāzijas veidlapas aizpildītu iesniegumu;
apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta
kopijas
(oriģinālus uzrādīt);
medicīnisko karti (veidlapa 026/u vai no 18 gadu vecuma –
veidlapa 027/u).

9. Pamatojoties uz izglītojamā vecāku iesniegumu un balstoties uz
ģimnāzijas administrācijas sanāksmē pieņemto lēmumu, Ģimnāzijas
direktore izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu Ģimnāzijā.
10. Uzņemšanas rezultātus un informāciju par sagatavošanos mācībām
Ģimnāzija paziņo ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc uzņemšanas beigām.
11. Uzņemšana iepriekš nokomplektētās klasēs – 10., 11., 12. klasēs,
notiek:
11.1. ievērojot izglītojamo skaitu klasē,
11.2. ievērojot izglītības programmas atbilstību,
11.3. ja visos mācību priekšmetos ir pietiekams vērtējums iepriekšējā
semestrī vai gadā;
12. Izglītojamā vecāki (izglītojamais, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu),
uzrādot izglītojamā personu apliecinošu dokumentu, Ģimnāzijā
iesniedz:
12.1. iesniegumu;
12.2. iepriekšējā mācību gada vai semestra liecības kopiju;
12.3. sekmju izrakstu, ja izglītojamais uzsācis mācību semestri
iepriekšējā izglītības iestādē;
12.4. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzņemot
11. vai 12. klasē;
12.5. medicīnisko karti (veidlapa 026/u vai no 18 gadu vecuma –
veidlapa 027/u);

