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Skolēnu uzņemšanas kārtība Ogres Valsts ģimnāzijā. 
Izdota, saskaņā ar  

Ogres Valsts ģimnāzijas nolikuma 5 panta ceturto daļu  

 

Skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā visās 

izglītības programmās: 

1. Pamatizglītībā – nosakot papildus kritērijus iepriekš iegūtās izglītības 

vērtējumiem: 

1.1. otrā posma ( 7. – 9.) klašu izglītības programmā uzņem skolēnus, kuru 

vērtējumi 6. klases liecībā nav zemāki par 4 ballēm; 

1.2. otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programma, kuru vērtējumi 6. klases liecībā nav zemāki par 6 

ballēm; 

2. Ģimnāzijā skolēnus uzņem pēc pamatizglītības iegūšanas. 

2.1. Uzņemšana ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā četrās vidējās izglītības 

programmās, nosakot papildus kritērijus iepriekš iegūtās izglītības 

vērtējumiem un nosakot iestājpārbaudījumu: 

2.1.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas vidējās izglītības programmā, 

2.1.2. humanitārā un sociālā virziena  programmā, 

2.1.3. vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā; 

2.1.4. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

programmā. 

2.2. Ģimnāzijā konkursa kārtībā, uzņem skolēnus, kuru: 

2.2.1. vērtējumi apliecībā par pamatizglītību ir ne zemāki par 4 ballēm; 

2.2.2. gada vērtējumu summa latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā ir 

vismaz 18 balles; 

2.2.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

programmā uzņem skolēnus, kuri beiguši mūzikas skolu, vai arī 

nokārtojuši iestājpārbaudījumus mūzikā. 

2.3. Ārpus konkursa uzņem skolēnus: 

2.3.1. kuri rajona vai valsts olimpiādēs 9. klasē guvuši godalgotas vietas un 

izstrādājuši skolai un novadam nozīmīgus projekta darbus; 

2.3.2. kam vidējais vērtējums gadā ir ne mazāks kā 7 balles un nav 

nepietiekamu vērtējumu; 

2.3.3. kurus ierosina pedagoģiskās padomes sēde par īpašiem 

sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbā. 

Ja kāda no programmām nenokomplektējas, skolēnam tiek dota iespēja izvēlēties citu 

izglītības programmu. 



Skolēnu uzņemšana mācību gada laikā. 

 
1. Proģimnāzijā uz 7. – 9. klasi uzņemšana notiek saskaņā ar uzrādīto iepriekšējo 

izglītību apliecinošu dokumentu ( liecību vai sekmju izrakstu), kas apliecina 

skolēna mācību sasniegumu atbilstību 2.2. punktā noteiktajam. 

2. Ģimnāzijā uz 10. – 12. klasi uzņemšana notiek: 

2.1. saskaņā ar uzrādīto iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu (liecību  

vai sekmju izrakstu), kas apliecina skolēna mācību programmas un priekšmeta 

            atbilstību Ogres Valsts ģimnāzijas attiecīgo programmu priekšmetiem; 

2.2. nesakritības gadījumā, abām pusēm vienojoties, skolēnam tiek dota  

iespēja līdz attiecīgā mācību gada beigām individuāli apgūt iekavēto mācību  

vielu un nokārtot pārbaudes darbu, izmantojot skolotāju konsultāciju laiku. 

2.3.  jautājuma izlemšanai skolas direktore var nozīmēt pedagogu konsultatīvo 

komisiju vai pieaicināt priekšmetu skolotājus, metodiskās komisijas. 

 

 

 

 

 

 

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore:                                 A. Bērce 
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