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Rēzekne 
APSTIPRINU  

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore 

O. Burova 

Rīkojums Nr.25-D no 15.04.2021. 

 

 

Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu  

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās 

 
 Izdoti saskaņā ar  

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas  

Nolikuma 36.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības 

programmās (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rēzeknes valsts poļu 

ģimnāzijā  (turpmāk – ģimnāzija) vispārējās vidējās izglītības programmās.  

2. Rēzeknes pilsētas dome (turpmāk – dibinātājs) līdz katra kalendārā gada 1.martam ģimnāzijai nosaka 

atveramo 10.klašu skaitu kā arī minimālo un maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 10.klasēs 

vispārējās vidējās izglītības programmās nākamajam mācību gadam.  

3. Izglītojamo uzņemšana 10.klasēs notiek jūlijā un augustā, pārējā laikā jebkurā 10.-12.klasē, ja ir brīvas 

vietas. 

4. 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”.  

 

II. Dokumentu iesniegšana 
 

5. Lai izglītojamo pieteiktu ģimnāzijā vispārējās vidējās izglītības programmā, vecāki, likumiskais 

pārstāvis (pielikums Nr.1) vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību (pielikums Nr.2), iesniedz 

ģimnāzijas kancelejā personīgi iesniegumu vai aizpilda to elektroniski, paraksta ar drošu elektronisko 

parakstu un nosūta uz ģimnāzijas e-pasta adresi (poluvsk@rezekne.lv).  

6. Notariāli apstiprinātu iesniegumu un dokumentu kopijas var iesniegt sūtot pa pastu uz ģimnāzijas adresi 

Lubānas iela 49, Rēzekne, LV-4601. 

7. Iesniegumā norāda:  

7.1. vecāku vārdu un uzvārdu;  

7.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu; 

7.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; 

7.4. izvēlēto izglītības programmu un mācību kursu komplektu (iestājoties 10.klasē un 

pretendējot uz brīvo vietu 11.klasē); 
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7.5. izvēlēto izglītības programmu (pretendējot uz brīvo vietu 12.klasē); 

7.6. saziņas veidu ar ģimnāziju, norādot kontakttālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi. 

8. Iesniegumam pievieno:  

8.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta (apliecības par pamatizglītību un sekmju 

izraksta; 10.,11.klases un 12.klases 1.semestra liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu;  

8.2. izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u); 

8.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) 

izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību; 

8.4. valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vai logopēda, izglītības vai klīniskā 

psihologa atzinumu ar kuru izglītojamam ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā; 

8.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. 

9. Noteikumu 8.punktā nosaukto dokumentu oriģināli ir uzrādāmi ģimnāzijā ierodoties klātienē, ja 

iesniegums tiek aizpildīts un nosūtīts elektroniski. 

10. Iesniegumus izglītojamo uzņemšanai 10.klasē jūnijā, jūlijā un augustā ģimnāzija pieņem un reģistrē 

līdz brīdim, kad tiek sasniegts dibinātāja noteiktais maksimālais uzņemamo izglītojamo skaits. 

 

III. Uzņemšanas kritēriji  
 

11. Ģimnāzija 10.klasē uzņem izglītojamos, ja apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā mācību 

sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:  

11.1. vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;  

11.2. vidējais vērtējums, ko apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā veido gada vērtējums 

latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un eksāmena vērtējums latviešu valodā, svešvalodā, 

matemātikā ir 5 balles vai augstāks;  

11.3. izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem par pamatizglītības ieguvi, 

gada vērtējums latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā ir 5 balles vai augstāks.  

12. Uz brīvajām vietām 11. un 12.klasē uzņem izglītojamos, kuru liecībā mācību sasniegumi atbilst 

sekojošiem kritērijiem: 

12.1. vērtējumi gadā vai semestrī visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;  

12.2. vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā nav zemāks par 5 ballēm. 

13. Ja ģimnāzija nav izpildījusi dibinātāja noteiktās komplektācijas prasības par 10.klašu izglītojamo 

uzņemšanu jūnijā, jūlijā un augustā, tad uz brīvajām vietām 10.klasē var pretendēt izglītojamie, kuriem 

vērtējums latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā ir 4 balles, pie nosacījuma, ka izglītojamā vecāks vai 

likumiskais pārstāvis paraksta vienošanos ar ģimnāzijas direktori par mācību sasniegumu uzlabošanu 

šajos mācību priekšmetos nākamā mācību semestra laikā. 

 

IV. Citi jautājumi 
 

14. Izglītojamo uzņemšanu 10.klasēs jūnijā, jūlijā un augustā, un uz brīvajām vietām 10.-12.klasēs  

jebkurā laikā vispārējas vidējas izglītības programmās organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu ar 

rīkojumu nosaka ģimnāzijas direktore.  

15. Uzņemšanas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus atbilstoši šiem noteikumiem, sastāda protokolu 

un to iesniedz ģimnāzijas direktorei lēmuma pieņemšanai.  

16. Izglītojamo uzņemšana 10.-12.klasē tiek noformēta ar ģimnāzijas direktores rīkojumu, par kuru tiek 

informēti izglītojamā vecāki, likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību.  

17. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 15. aprīlī. 

18. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 2020.gada  20.maija rīkojumu Nr. 60-D. 

 

 

 

 

 



 
Pielikums Nr.1 

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei 
 

                                                                       _____________________________________________ 

                              (izglītojamā/-ās vecāka / likumiskā pārstāvja  vārds, uzvārds) 
                                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________ 

                                                                                                   (personas kods) 
                                                                                                                                                

______________________________________________________________ 
                                                                                                   (deklarētā dzīves vietas adrese) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (faktiskā dzīves vietas adrese) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (kontakttālruņa numurs) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (elektroniskā pasta adrese) 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu_________________________________ , _________________vispārējās vidējās                                 
                                                                         (vārds, uzvārds )                                        (personas kods) 
 

izglītības  programmā (izglītības programmas kods ___________, mācību kursu komplekts: _______________ 

 

______________________________________)  Jūsu vadītās ģimnāzijas __.klasē 202__.gada __.____________. 

 

Izglītojamā/-ās deklarētā adrese ________________________________________________, LV-__________   
 

Izglītojamā/-ās faktiskā dzīvesvietas adrese __________________________________________, LV-________ 
 

□ Esmu iepazinies/-usies ar ģimnāzijas: reģistrācijas apliecību; akreditācijas lapu; izglītības programmu 

licencēm; izglītības programmas akreditācijas lapu; nolikumu; iekšējās kārtības noteikumiem; noteikumiem par 

izglītojamo uzņemšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās. 

□ Esmu informēts/-a par mana dēla/meitas un manu personas datu apstrādi.  

Informācija par personas datu apstrādi: 

Jūsu un Jūsu bērna personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes 

mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu. 

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu bērna personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde - 

Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumi Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 24.11.2009. 

noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 

18.10.2005. noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto 

dokumentāciju”. 

Personas datu saņēmējs – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – 

uzņemšanai 1.klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc ģimnāzijas absolvēšanas.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:  

1. Pieprasīt ģimnāzijas personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu 

personas datu apstrādes ierobežošanu. 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). 

□ Esmu informēts un piekrītu, ka ģimnāzijas izglītības procesa un ārpusklases pasākumu atspoguļojumā 

(ģimnāzijas dažāda veida informācijā, hronikā, stendos, plakātos u.t.t., kā arī ģimnāzijas mājas lapā internetā 

www.rezpvsk.lv , masu mēdijos) var tikt izmantoti mana dēla/meitas dati un/vai foto, video, kurā ir redzams mans 

dēls/meita. 

 

Rēzeknē, ___.___.202__.                                       
                                                                                                                      _____________________________  

                                                                                                (izglītojamā/-ās vecāka / likumiskā pārstāvja paraksts )   
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Pielikums Nr.2 
 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei 
 

                                                                       _____________________________________________ 

                                                                  (izglītojamā/-ās  vārds, uzvārds) 
                                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________ 

                                                                                                   (personas kods) 
                                                                                                                                                

______________________________________________________________ 
                                                                                                   (deklarētā dzīves vietas adrese) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (faktiskā dzīves vietas adrese) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (kontakttālruņa numurs) 

           _____________________________________________ 
                                                                                               (elektroniskā pasta adrese) 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu uzņemt mani_____________________________________ , ___________________   vispārējās vidējās                               
                                                          (vārds, uzvārds )                                            (personas kods) 
 

izglītības  programmā (izglītības programmas kods ___________, mācību kursu komplekts: _______________ 

 

____________________________________________________) Jūsu vadītās ģimnāzijas __.klasē 202__.gada  

 

__.______________. 

 

□ Esmu iepazinies/-usies ar ģimnāzijas: reģistrācijas apliecību; akreditācijas lapu; izglītības programmu 

licencēm; izglītības programmas akreditācijas lapu; nolikumu; iekšējās kārtības noteikumiem; noteikumiem par 

izglītojamo uzņemšanu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās. 

□ Esmu informēts/-a par manu personas datu apstrādi.  

Informācija par personas datu apstrādi: 

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase, vecums) apstrādes mērķis – 

nodrošināt izglītības pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu. 

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde - Ministru kabineta 

25.06.2019. noteikumi Nr.276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 18.10.2005. 

noteikumi Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”. 

Personas datu saņēmējs – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija. Jūsu personas dati tiks glabāti juridiskā pienākuma izpildei – 

uzņemšanai attiecīgajā klasē vai līdz normatīvajos noteiktajam periodam pēc ģimnāzijas absolvēšanas.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:  

1. Pieprasīt ģimnāzijas personas datu pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo 

personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu 

apstrādes ierobežošanu. 

2. Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). 
 

□ Esmu informēts/-a un piekrītu, ka ģimnāzijas izglītības procesa un ārpusklases pasākumu atspoguļojumā 

(ģimnāzijas dažāda veida informācijā, hronikā, stendos, plakātos u.t.t., kā arī ģimnāzijas mājas lapā internetā 

www.rezpvsk.lv , masu mēdijos) var tikt izmantoti mani dati un/vai foto, video, kurā esmu redzams/-a. 

 

 

Rēzeknē, ___.___.202__.                                            
                                                                                                                      _____________________________  

                                                                                                                    (izglītojamā/-ās paraksts )   
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