Noteikumi par skolēnu uzņemšanu Salaspils 1. vidusskolas 1.klasēs 2019./2020.m.g.

Uzņemšanas noteikumus 1. klasē nosaka Salaspils novada domes rīkojums.
Uzņemšana 1. klasē 2019./20. m.g. Salaspils 1. vidusskolā notiek no 11.03.2019. līdz 7.06.2019.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā Ceru ielā 1 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00.
11., 12., 13. martā dokumentus pieņem līdz plkst. 19.00 Ceru ielā 1 (skolas jaunā korpusa 4.stāvā).
Mācībām 1.klasēs 2019./2020. m.g. skola uzņem šādās pamatizglītības programmās:





pamatizglītības programmā; (21011111);
pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (21012111);
pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (21013111).
speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai likumiskie pārstāvji :
1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, iesniedz kopiju;
2. iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu (sagatavota skolas veidlapa,
pieejama arī skolas mājas lapā www.s1vsk.lv ). Iesniegumu un ieskenētu dzimšanas
apliecības kopiju var nosūtīt arī elektroniski no 11. marta plkst. 8.00, parakstot ar drošu
elektronisko parakstu uz e-pasta adresi pieteikumi@s1vsk.lv.
Iesniegumā norāda:
1.1 .vecāku vai likumiskā pārstāvja vārdu un uzvārdu;
1.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
1.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
1.4. izvēlēto izglītības programmu, atzīmējot prioritārā secībā (ar kārtas skaitļiem 1., 2., 3., 4.
un 5.):
pamatizglītības programma (21011111);
pamatizglītības programma (21011111) ar papildus fakultatīvu (izvēles) sporta
stundu;
□ pamatizglītības programma (21011111) ar papildus fakultatīvu (izvēles) latviešu
valodas stundu;
□ pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (21012111);
□ pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(21013111);
vai norādot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(21015611), ja ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
□
□

1.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

3. Līdz 7.06.2019. iesniedz:




izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā
sagatavošanā;
bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais
tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi
mācību procesā.

4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
Skola vecākiem izsniedz vai nosūta elektroniski reģistrācijas kodu.
Pēc vecāku pieprasījuma skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Salaspils 1. vidusskolas 1. klasē
ar 2019. gada 1. septembri.
Iesniegumu reģistrēšanas kārtība
Iesniegumi tiek reģistrēti to pieņemšanas secībā divos sarakstos:
1. Klātienē reģistrētie iesniegumi
2. Elektroniski iesniegtie iesniegumi.
Pēc uzņemšanas termiņa beigām tiek izveidots vienots reģistrēto iesniegumu saraksts.
Reģistrā norāda iesniegšanas numuru/kodu, datumu, pulksteņa laiku, izglītojamā vārdu, uzvārdu,
personas kodu.
Pirmo klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam
Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem vispārējās izglītības iestādes atbilstošā klasē vienā
izglītības programmā.
Pamatizglītības programmās izglītojamos ieskaita ar direktora rīkojumu atbilstoši iesniegumā
norādītajai izvēlei un reģistrēšanās secībai. Vienā klasē tiek ieskaitīti līdz 30 skolēniem. Skolēnu
skaitu klasē nosaka pēc kopējā reģistrēto skolēnu skaita, dalot to ar klašu komplektu skaitu. Klašu
komplektu skaitu nosaka reģistrēto skolēnu skaits.
Klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam notiek līdz 21.jūnijam. Ar klašu sarakstiem var
iepazīties skolā un skolas mājas lapā. Sarakstos skolēnu vārdi un uzvārdi aizstāti ar reģistrācijas
kodiem.
Sadalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji:



izvēlētā pamatizglītības programma;
reģistrēšanās secība.

