Ar Daugavpils 9. vidusskolas
direktora 2021.gada 12. aprīlī
rīkojumu Nr.48

Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē
2021./2022.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.punktu, 41.panta otro daļuun
Daugavpils 9. vidusskolas nolikuma 11.19 punktu.
Apspriesti skolotāju informatīvajā sanāksmē 12.04.2021.

I.Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 9. vidusskolas
(turpmāk -izglītības iestāde) l0.-12.klasē vispārējās vidējās izglītības klātienes programmās.
2. Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējās izglītības programmās ar izvēļu komplektiem:
2.1.

„Sociālās zinātnes un valodas”;

2.2.

„Ekonomika/uzņēmējdarbība un tehnoloģijas” ;

2.3.

„Medicīna, farmācija, veterinārija”.

3. 10. klasē pretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.
4. Izglītojamo uzņemšana vidusskolā notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz augstāko
sasniegto rezultātu, saskaņā ar Daugavpils 9. vidusskolā noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā
dibinātāja noteikto maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 10. klasē.
II. Dokumentu iesniegšana
5.
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis
pilngadību, iesniedz izglītības iestādes kancelejā izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu
(turpmāk - iesniegums) Pielikums Nr 1. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu
elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
5.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
5.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
5.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi:
5.4. izvēlēto izglītības programmu;
5.5. saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
6. Iesniegumam pievieno:
6.1. iepriekš iegūto izglītību (apliecības par vispārējo pamatizglītību (pretendējot uz 10.klasi)
vai liecības (pretendējot uz 11. vai 12. klasi) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
direktoram;
6.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
6.3. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)
izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
6.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
7. Dokumentu pieņemšana konkursam notiek izglītības iestādes kancelejā darba dienās no
14.06.2021. līdz 25.06.2021. un papildtermiņā no 01.07 līdz 13.08.2021. Vēlāk uzņemšana notiek
individuālā kārtībā.

III. Uzņemšanas kritēriji izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās
8. Izglītības iestādes 10.klasē uzņem izglītojamos, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību
mācību sasniegumi atbilst sekojošiem kritērijiem:
8.1. Gada vērtējumi nav zemāki par četrām ballēm;
8.2. vidējais vērtējums, ko apliecībā par vispārējo pamatizglītību veido gada vērtējumi latviešu
valodā, angļu valodā, matemātikā, ir 5 balles vai augstāks;
9. Gadījumos, kad izglītojamais grib pāriet uz brīvajām vietām 10. klasē no citas
izglītības iestādes:
9.1. 2021./2022. mācību gadā 1 semestrī uz izglītojamo attiecināmas 7. punkta noteiktās
prasības un vidējais vērtējums 10. klases 1.semestra sekmju izrakstā nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm;
9.2. 2021./2022. mācību gadā 2. semestrī vidējais vērtējums par 1. semestri liecībā nav zemāks
par 6,00 ballēm un 1. semestra vērtējums latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā nav zemāks par
6,00 ballēm.
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 6,00 ballēm;
10.2. vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā nav zemāks par 6,00
ballēm.
11. Gadījumos, ja izglītojamais ir ieguvis pamatizglītību ārvalstīs un to apliecina Akadēmiskās
informācijas centra lēmums, bet izglītojamam nav 7. vai 8. vai 9. punktos minēto priekšmetu vērtējumu,
skola organizē iestājpārbaudījumu attiecīgajos priekšmetos, lai varētu piemērot III. sadaļā aprakstītos
noteikumus.
IV. Iestājpārbaudījumi uz 10.klasi
12. Iestājpārbaudījums skolas 10. klasē tiek organizēts neklātienē 29.06.2021. un
papildtermiņā 16.08.2021. (grozīts 17.06.2021.)
13. Iestājpārbaudījums ir kombinēts un pārbauda pretendentu vispārējās pamatzināšanas,
atbilstoši “Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “Noteikumi par valsts
pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības
programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetu standartā.
14.Iestājpārbaudījumu vērtē saskaņā ar iestājpārbaudījuma komisijas izstrādātiem vērtēšanas
kritērijiem. Izglītojamo punktu summu visā darbā izsaka procentuālajā novērtējumā.
15. Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņo piecu darba diena laikā pēc iestājpārbaudījuma
norises.
17. Ja pretendents iestājpārbaudījuma rezultātā saņēmis 50% un vairāk no kopējā punktu
skaita, tiek uzskatīta, ka izglītojamais sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumu. Gadījumā, ja
izglītojamais ir saņēmis mazāk par 50% no kopējā punktu skaita, viņam saņem atteikumu
uzņemšanai 10.klasē, bet viņam ir tiesības pieteikties uzņemšanai papildtermiņā un kārtot
iestājpārbaudījumu papildtermiņā.
18. Apelāciju izglītojamo vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji (vecāki) var iesniegt skolas
direktoram vienas darba dienas laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas. Skolas
direktors atbildi sniedz rakstiski trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

19. Gadījumā, ja pēc esošā gada 07. jūlija 10. klasē ir brīvas vietas, tiek izsludināta
papilduzņemšana.
20. Informācija par papilduzņemšanu tiek publicēta iestādes mājas lapā https://daug9vsk.lv/,
norādot:
20.1. papilduzņemšanas pieteikšanās termiņu;
20.2. papilduzņemšanas iestājpārbaudījumu datumus;
20.3. dokumentu pieņemšanas termiņu.
V. Citi jautājumi
21. Izglītojamo uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmās organizē uzņemšanas
komisija, kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina direktors.
22. Izglītības iestādes uzņemšanas komisija izvērtē pretendentu mācību sasniegumus atbilstoši
noteikumos izvirzītajām prasībām un līdz 06.07.2021. iesniedz Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldē informāciju par 10.klases pretendentiem.
23. Izglītības iestādes direktors ne vēlāk kā 06.07.2021. paziņo pretendentiem par 10.klases
atvēršanu un skolēnu uzņemšanu 10. klasē. Ja 10.klasi neatver, izglītojamie var pretendēt uz
vietu 10. klasē atbilstoši sev vēlamās izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem.
24. Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādes 10. klasē tiek noformēta ar izglītības iestādes
direktora rīkojumu.
25. Ja uz 06.07.2021. izglītības iestādes 10. klase tiek nokomplektēta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam minimālajam skolēnu skaitam - 22, dokumentu pieņemšana var turpināties līdz
normatīvajos aktos noteiktajam maksimālajam izglītojamo skaita sasniegšanai 10. klasē.
26. Ja uz 20.08.2021. nokomplektētajā 10 .klasē skolēnu skaits ir mazāks par 22, izglītības iestāde
10. klasi neatver. Ja 2022./2023. mācību gadā skola nesaņem valsts finansējumu vidējās
izglītības pakāpei vai saņem daļēju finansējumu, skolēni turpina 12.klases mācību satura apguvi
citās vidējās izglītības iestādēs.
27. Uzņemšanas noteikumi tiek saskaņoti ar izglītības iestādes padomi un publicēti izglītības
iestādes mājas lapā ne vēlāk kā 2021. gada 03. jūnijam.

Izglītības iestādes direktors
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