Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija
Reģ. Nr. 3116902163
Lubānas ielā 49, Rēzeknē, LV- 4600, tālr./fax 64636680, e-pasts poluvsk@rezekne.lv

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS
ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktores
2020. gada 20. maija rīkojumu Nr. 60-D

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10.-12. klasē
2020./2021. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu, 41. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi.
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rēzeknes valsts poļu
ģimnāzijā (turpmāk tekstā – ģimnāzija) vispārējās vidējās izglītības programmā
10. klasē un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programmā (programmas kods 31011021) un vispārējās vidējās
izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmā programmas
kods 31014021) 11.-12. klasēs.
2. Dokumentu noformēšana un pieņemšana, uzņemot izglītojamo ģimnāzijā, notiek
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās,
speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un
atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
3. Izglītojamo uzņemšana ģimnāzijā notiek, ņemot vērā dibinātāja noteikto
maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 10. klasē.
II. Dokumentu iesniegšana.
4. Lai izglītojamo pieteiktu ģimnāzijā, reģistrācijas iesniegumu (pielikums Nr.1,
Nr.2, Nr.3) izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis
pilngadību, iesniedz ģimnāzijas kancelejā personīgi vai aizpilda elektroniski,
parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un nosūta uz ģimnāzijas e-pasta adresi
(poluvsk@rezekne.lv). Iesniegumā norāda:
4.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
4.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
4.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
4.4. izvēlēto virzienu, padziļināto kursu komplektu un specializēto kursu/-us
(iestājoties 10. klasē);
4.5. izvēlēto izglītības programmu (pretendējot uz vietu 11.vai 12. klasēs);
4.6. saziņas veidu ar ģimnāziju, norādot arī elektroniskā pasta adresi.
5. Iesniegumam pievieno:

5.1. apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu skolas vadībai (pretendenti
uz 10. klasi);
5.2. dokumenta vai liecības kopiju, uzrādot oriģinālu (pretendenti uz 11. vai 12. klasi);
5.3. sekmju izrakstu, ja dokumentus iesniedz mācību gada laikā;
5.4. izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
5.5. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa
Nr.027/u), ja izglītojamais ir sasniedzis pilngadību;
5.6. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
5.7. aizpildītu un parakstītu dokumentu „Vecāku atļauja sava bērna (Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzijas izglītojamā) fotogrāfiju un audiovizuālo materiālu
publiskošanai” (pielikums Nr.4).
6. Minēto dokumentu oriģināli ir uzrādāmi ģimnāzijā klātienē, ja iesniegumu
aizpilda elektroniski.
7. Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 10. klases programmā notiek ģimnāzijas
kancelejā darba dienās līdz 31. augustam.
8. Iesniegumus uzņemšanai 10. klasē ģimnāzija pieņem līdz brīdim, kad reģistrēts
pašvaldības noteiktais izglītojamo skaits 10. klasē.

III. Uzņemšanas kritēriji izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības
programmās
9. Izglītības iestādes 10. klasē uzņem izglītojamos, ja apliecībā par vispārējo
pamatizglītību mācību sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:
9.1. vērtējumi nav zemāki par četrām ballēm;
9.2. vidējais vērtējums, ko apliecībā par vispārējo pamatizglītību veido gada
vērtējums latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un eksāmena vērtējums
matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā ir 5 balles vai augstāks;
9.3. izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no pamatskolas valsts pārbaudes darbiem, gada
vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā ir 5 balles vai augstāks.
10. Uz brīvajām vietām 11. un 12. klasē uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klases
liecībā mācību sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:
10.1. vidējais vērtējums gadā vai semestrī nav zemāks par 4 ballēm;
10.2. vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā nav zemāks par 5
ballēm.
10.3. Ja ģimnāzijā nav reģistrēts pašvaldības noteiktais izglītojamo skaits 10. klasē,
uz brīvajām vietām 10. klasē var pretendēt skolēni, kuriem vērtējums
matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā ir 4 balles, parakstot vienošanos par
mācību sasniegumu uzlabošanu ar izglītojamā likumisko pārstāvi vai izglītojamo,
kurš sasniedzis pilngadību.
IV. Citi jautājumi
11. Izglītojamo uzņemšanu vispārējas vidējas izglītības programmās organizē
uzņemšanas komisija, kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina direktore.
12. Ģimnāzija uzņemšanas komisija izvērtē pretendentu mācību sasniegumus
atbilstoši noteikumos izvirzītajām prasībām un iesniedz Rēzeknes pilsētas
Izglītības pārvaldē informāciju par 10. klases pretendentiem.
13. Ģimnāzijas direktore paziņo pretendentiem par 10.klases atvēršanu un izglītojamo
uzņemšanu 10. klasē.

14. Izglītojamo uzņemšana 10.-12. klasē tiek noformēta ar ģimnāzijas direktores
rīkojumu.
15. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 20. maiju.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore

Olga Burova

Pielikums Nr.1
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei
O.Burovas kundzei
_____________________________________________
iesniedzēja vārds, uzvārds

dzīves vietas adrese _____________________________
_____________________________________________
tālr. ____________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt mani (manu meitu, dēlu)
personas kods,
Jūsu skolas 10. klasē ar 2020.gada
vispārējās vidējās izglītības programmas:

______________
__

1. kursu komplekta „Skolēniem, kurus interesē, medicīna un inženierzinātne, uzturzinātne kā nozares”;
2. kursu komplekta „Skolēniem, kurus interesē, tulkošana, diplomātija ar blakus nodomu
uzņēmējdarbībā”;
3. kursu komplekta „Skolēniem, kurus interesē valsts robežas drošība un aizsardzība”;
4. kursu komplekta „Skolēniem, kurus interesē politika un sociālās zinātnes”;
apgūšanai (vajadzīgo kursu komplektu pasvītrot).
Faktiskā dzīvesvietas adrese mācību laikā

Deklarētā dzīves vieta mācību laikā

___________________________________

__

___________________________________

_

______

tālr. _______________________(mātes)
_______________________(tēva)
_______________________(skolnieka)
Ar Jūsu skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem
un izglītības programmu esmu iepazinies:
Esmu informēts un piekrītu, ka mani dati tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmas
reģistrā (VIIS) un mācību procesa un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas dzīves atspoguļojumā- skolas
hronikā, uz skolas stendiem, mājas lapā www.rezpvsk.lv un masu mēdijos var tikt ievietots foto vai video,
kurā es esmu redzams.
Rēzeknē, 2020.gada

__________________________

Pielikums Nr.2
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei
O.Burovas kundzei
_____________________________________________

iesniedzēja vārds, uzvārds

dzīvesvietas adrese _____________________________
_____________________________________________
tālr. ____________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt mani (manu meitu, dēlu)
personas kods,

Jūsu skolas ____. klasē ar 2020.gada

vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma apgūšanai,
programmas kods 31014021.

Faktiskā dzīvesvietas adrese mācību laikā

Deklarētā dzīves vieta mācību laikā

___________________________________
___________________________________
tālr.

_

___________________(mātes)
___________________ (tēva)
___________________ (skolnieka)

Ar Jūsu skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem
un izglītības programmu esmu iepazinies:
Esmu informēts un piekrītu, ka mani dati tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmas
reģistrā (VIIS) un mācību procesa un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas dzīves atspoguļojumā- skolas
hronikā, uz skolas stendiem, mājas lapā www.rezpvsk.lv un masu mēdijos var tikt ievietots foto vai video,
kurā es esmu redzams.

Rēzeknē, 2020.gada

__________________________
paraksts

Pielikums Nr.3
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei
O.Burovas kundzei
_____________________________________________
iesniedzēja vārds, uzvārds

dzīvesvietas adrese _____________________________
_____________________________________________
tālr. ____________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt mani (manu meitu, dēlu)
personas kods,

Jūsu skolas ____. klasē ar 2020.gada

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas apgūšanai,
programmas kods 31011021.

Faktiskā dzīvesvietas adrese mācību laikā

Deklarētā dzīves vieta mācību laikā

___________________________________
___________________________________
tālr.

_

___________________(mātes)
___________________ (tēva)
___________________ (skolnieka)

Ar Jūsu skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem
un izglītības programmu esmu iepazinies:
Esmu informēts un piekrītu, ka mani dati tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmas
reģistrā (VIIS) un mācību procesa un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas dzīves atspoguļojumā- skolas
hronikā, uz skolas stendiem, mājas lapā www.rezpvsk.lv un masu mēdijos var tikt ievietots foto vai video,
kurā es esmu redzams.

Rēzeknē, 2020.gada

__________________________
paraksts

Pielikums Nr.4
Rīkojums Nr.77-D no 13.09.2018.

Vecāku atļauja sava bērna (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas izglītojamā)
fotogrāfiju un audiovizuālo materiālu publiskošanai
Ņemot vērā, ka Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, ar mērķi popularizēt RVPĢ tēlu un atspoguļot bērnu
aktivitāšu norisi, atbilstoši Personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmajai daļai un Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktam, veic iestādes rīkoto pasākumu, svētku,
konkursu u.c. aktivitāšu fotografēšanu un filmēšanu, kuras laikā bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts, un
fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots iestādes mājas lapā www.rezpvsk.lv un/vai
iestādes telpā (piem., uz sienas, uz informācijas dēļa, uz ekrāna utml.), saskaņā ar Personas datu apstrādes
likuma 25.panta pirmajā daļā noteikto un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a)
apakšpunktu:
mēs,

,
(vecāku vārds, uzvārds)

brīvi, konkrēti, apzināti un viennozīmīgi
piekrītam
mana dēla / meitas
(bērna vārds, uzvārds)

nepiekrītam
,

-

,

(personas kods)

fotografēšanai, filmēšanai un šo materiālu publicēšanai un ievietošanai iestādes mājas lapā un/vai iestādes
telpā (piem., uz sienas, uz informācijas dēļa, uz ekrāna un tml.).

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka:
- esmu piekritis/-usi, savu norādīto personas datu apstrādei Rēzeknes pilsētas domē saskaņā ar Fizisko personu datu
apstrādes likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula);
- sniedzu tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju;
- esmu informēts par savām, kā datu subjekta, tiesībām jebkurā laikā savu sniegto piekrišanu atsaukt.

Skolēna vecāku vai aizbildņu paraksti:
___________________

