Salaspils novada dome
Salaspils novada pašvaldības iestāde

Salaspils 1. vidusskola
Reģ. Nr. 4313901008
Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālruņi: 67947253, 67942178, 65826974 e-pasts: skola@s1vsk.lv

Iekšējie noteikumi
Salaspilī
APSTIPRINĀTI
ar Salaspils 1. vidusskolas direktores
22.03.2021. rīkojumu Nr.2-09/21/21
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu,
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 izglītības
programmās
I. Uzņemšana 2.-9. klasēs
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Salaspils 1. vidusskolā (turpmāk izglītības iestāde).
2. Maksimālais izglītojamo skaits klasē – 28 izglītojamie; klasēs, kur ir izglītojamie ar speciālo
programmu, maksimālais izglītojamo skaits – 22 izglītojamie.
3. Izglītības iestāde katru gadu līdz 1. jūnijam publicē brīvo vietu skaitu katrā klašu grupā (no
2. klases līdz 9. klasei) un programmā.
4. Dokumenti uzņemšanai nākamajam mācību gadam tiek pieņemti no 6. jūnija plkst. 9.00 līdz
10. jūnijam iesniegšanas secībā. Ja vietas konkrētajā klašu grupā vairs nav, iestādes vadītājs
rakstiski informē vecākus, ka izglītojamais līdz 24. augustam tiek reģistrēts rindā uz vietu
skolā, un informē pašvaldību.
5. Pēc iesniegumu izglītojamā uzņemšanai izglītības iestādē Izglītības iestāde, ievērojot saņemto
iesniegumu hronoloģisko secību, veido pretendējošo izglītojamo sarakstu un piešķir
izglītojamam kārtas numuru atbilstoši šādām prioritātēm:

5.1. izglītojamā un viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā, un izglītojamais
maina skolu tāpēc, ka nevar turpināt mācības iepriekšējā izglītības iestādē, jo tā
nenodrošina pilnu pamatizglītības programmu – 1. prioritāte;
5.2. kāds no izglītojamā vecākiem ieņem attiecīgās izglītības iestādes pedagoga amatu –
2. prioritāte;
5.3. izglītojamā un viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā – 3. prioritāte.
6. Ja līdz 24. augustam vieta atbrīvojas, direktors aicina vecākus/aizbildņus iesniegt dokumentus.
7. Ja vieta neatbrīvojas, vecāki vēlreiz tiek informēti, ka izglītojamais skolā netiek uzņemts un
sniedz informāciju par uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. Pašvaldība, ja nepieciešams,
sniedz vecākiem vai atbildīgajai amatpersonai informāciju par brīvajām vietām citās
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

II. Uzņemšana vidusskolā
8. Dokumentus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem direktors vai
direktora pilnvarota persona – direktora vietnieks mācību darbā.
9. Izglītojamiem, kuri pretendē uzņemšanai 10., 11. vai 12. klasē, tiek piedāvātas sekojošas
izglītības programmas:
9.1. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011) 2020./2021.m.g. 10. klasē,
2021./2022.m.g. 10. un 11. klasē, no 2022./2023. m.g. visās klasēs:
9.1.1. tehnoloģiju virziens (padziļinātie mācību priekšmeti – angļu valoda,
programmēšana un bioloģija; specializētie mācību priekšmeti – robotika un digitālais
dizains);
9.1.2. radošuma un dizaina virziens (padziļinātie mācību priekšmeti – angļu valoda,
vēsture un dizains un tehnoloģijas; specializētie mācību priekšmeti – filozofija,
uzņēmējdarbības pamati un teātris un drāma).
9.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
2020./2021.m.g. 11. un 12. klasē, 2021./2022.m.g. 12. klasē;
9.3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(kods 31013011) 2020./2021.m.g. 11. un 12. klasē, 2021./2022.m.g. 12. klasē.
10. Vispārējās vidējās izglītības programmās konkursa kārtībā uzņem tos izglītojamos, kuriem:
10.1. iepriekšējās izglītības pakāpes (klases) visi gada un eksāmenu vērtējumi ir vismaz
4 balles;
10.2. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vidējais vērtējums ir vismaz 6 balles;
10.3. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vērtējums latviešu valodā un angļu
valodā ir vismaz 6 balles vai centralizētajā eksāmenā iegūts B1 līmenis;
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10.4. iepriekšējā izglītības pakāpē (klasē) gadā saņemtais vērtējums bioloģijā (pretendentiem
uz tehnoloģiju virzienu) vai vēsturē (pretendentiem uz radošuma un dizaina virzienu) ir
vismaz 6 balles.
11. Izglītojamie, kuriem kādā no 10. punktā minētajiem kritērijiem vērtējums ir zemāks par
6 ballēm, bet vismaz 5 balles, var pretendēt uz iestāšanos vispārējās vidējās izglītības
programmā, ja:
11.1. Atbilstošajā izglītības programmā ir brīva vieta,
11.2. Izglītojamais iesniedz direktoram adresētu rakstisku lūgumu ar pamatojumu,
11.3. Izglītojamais apņemas mācīties tā, lai 1. semestra noslēgumā visi vērtējumi ir augstāki
par 4 ballēm un vidējais vērtējums ir vismaz 6 balles. Ja apņemšanās nerezultējas,
1. semestra noslēgumā ar Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu izglītojamais var tikt
atskaitīts no izglītojamo skaita.
12. Maksimālais skolēnu skaits klasē – 30 skolēni.
13. 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.
14. 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;
15. Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki/aizbildņi vai skolēns
(vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (skolas sagatavotu veidlapu),
kurā norāda:
15.1. Izglītojamā vārdu (-us), uzvārdu un personas kodu;
15.2. Izglītojamā deklarēto dzīvesvietu mācību laikā;
15.3. Izglītojamā izvēlēto izglītības programmu vai virzienu;
16. Iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:
16.1. iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
16.2. izglītojamā medicīnisko karti (026/u veidlapa).

III. Noslēguma jautājums
17. Noteiktā kārtība izglītojamo uzņemšanai Salaspils 1. vidusskolas īstenotajās vispārējās
izglītības programmās tiek piemērota sākot ar 2021. gada 16. martu.

V. Kalniņa

Direktore
Kalniņa 65826974

3

