Pielikums lēmumam
Par atļauju rīkot iestājpārbaudījumus un noteikt kritērijus izglītojamo uzņemšanai Salaspils 1.
vidusskolas īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās

Noteikumi
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta 1. un 2. daļu,
MK noteikumiem 2015.gada 13.oktobra 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”

Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās
vispārējās vidējās izglītības programmās
1.

Dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors vai
direktora pilnvarota persona – direktora vietnieks mācību darbā.
2. Izglītojamiem, kuri pretendē uzņemšanai 10., 11. vai 12. klasē, tiek piedāvātas sekojošas
izglītības programmas:
Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011):
2.1. tehnoloģiju virziens (padziļinātie mācību priekšmeti – angļu valoda,
programmēšana un bioloģija; specializētie mācību priekšmeti – robotika un
digitālais dizains);
2.2. radošuma un sociālais virziens (padziļinātie mācību priekšmeti – angļu
valoda, vēsture un dizains un tehnoloģijas; specializētie mācību
priekšmeti – filozofija, uzņēmējdarbības pamati un teātris un drāma).
3. Izglītojamie, kuri pretendē uzņemšanai Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās izglītības
programmās, kārto kombinētu iestājpārbaudījumu šo noteikumu noteiktajā kārtībā
(pielikumā). Komplekso iestājpārbaudījumu nekārto Salaspils 1. vidusskolas un Salaspils
pamatskolas iepriekšējā mācību gada 9. klases izglītojamie, kuriem visu mācību
priekšmetu gala vērtējumu vidējais vērtējums ir 8 balles vai vairāk.
4. Vispārējās vidējās izglītības programmās konkursa kārtībā uzņem tos izglītojamos,
kuriem:
4.1. iepriekšējās izglītības pakāpes (klases) visi gada un eksāmenu vērtējumi ir
vismaz 4 balles;
4.2. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vidējais vērtējums
ir vismaz 6 balles;
4.3. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vērtējums latviešu valodā
un angļu valodā ir vismaz 6 balles vai centralizētajā latviešu valodas eksāmenā
iegūts B1 līmenis;
4.4.iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vērtējums bioloģijā
(pretendentiem uz tehnoloģiju virzienu) vai vēsturē (pretendentiem uz radošuma
un sociālo virzienu) ir vismaz 6 balles.
4.5.iestājpārbaudījuma rezultāts ir vismaz 50 %.
5. Izglītojamie, kuriem kādā no 4. punktā minētajiem kritērijiem vērtējums ir zemāks par
6 ballēm, bet vismaz 5 balles, konkursa kārtībā var pretendēt uz iestāšanos vispārējās
vidējās izglītības programmā, ja:
5.1. Atbilstošajā izglītības programmā ir brīva vieta,
5.2. Izglītojamais iesniedz direktoram adresētu rakstisku lūgumu ar pamatojumu,

6. Maksimālais skolēnu skaits klasē – 30 skolēni.
7. Dokumentus var iesniegt piecu darba dienu laikā pēc 9. klašu mācību gada pēdējās
dienas skolas mājaslapā norādītajos laikos. Apliecinājumu par uzņemšanu skolēni
saņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
8. Ja ir pieejamas brīvas vietas, var tikt izziņota papilduzņemšana. Papilduzņemšana
notiek vienu dienu augustā, datumu nosaka direktors ar rīkojumu līdz 1. jūlijam un
publicē skolas mājaslapā;
9. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai
skolēns (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas
sagatavotu veidlapu), kurā norāda:
9.1. Izglītojamā vārdu (-us), uzvārdu un personas kodu;
9.2. Izglītojamā deklarēto dzīvesvietu mācību laikā;
9.3. Izglītojamā izvēlēto izglītības programmu vai virzienu;
10. Iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:
10.1. iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
10.2. izglītojamā medicīnisko karti (026/u veidlapa).
11. Precīzu iestājpārbaudījuma norises vietu un laiku vidusskola publicē savā mājaslapā ne
vēlāk kā mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises.
12. Iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt izglītojamā zināšanu un prasmju kopējo līmeni un
atbilstību konkrētai izglītības programmai.
13. Iestājpārbaudījums ir rakstveida.
14. Iestājpārbaudījumā atbilstoši vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības
standartā noteiktajam kompleksi novērtē pretendenta zināšanas un prasmes latviešu
valodā, matemātikā, svešvalodā.
15. Pretendenti tiek uzņemti izglītības programmās atbilstoši skolas noteiktajam
maksimālajam skolēnu skaitam attiecīgajās klašu grupās un reģistrācijas formā
norādītajai mācību virziena prioritātei.
16. Uzņemšanas organizāciju vada uzņemšanas komisija – komisijas vadītājs un komisijas
locekļi. Skolas direktors nosaka uzņemšanas komisijas personālsastāvu.
17. Uzņemšanas komisijas sēdē bez balsstiesībām var piedalīties skolas padomes
pārstāvis.
18. Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumā ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku
iegūst tas pretendents, kuram ir augstāks iepriekšējā mācību gada vidējais kopvērtējums
šo noteikumu 3. vai 4. punktā minētajos mācību priekšmetos.
Noslēguma jautājums
19. Noteiktā kārtība izglītojamo uzņemšanai Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās vispārējās
izglītības programmās tiek piemērota sākot ar 2022. gada 5. janvāri.
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