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Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ogres Valsts ģimnāzijas īstenotajās
izglītības programmās
Izdoti saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma
31. panta otro daļu, 41. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu 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” 11.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres Valsts
ģimnāzijas (turpmāk - ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības
programmas 7. klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10. klasē.
2. Visi izglītojamie, kuri izsaka vēlmi tikt uzņemti ģimnāzijas īstenotajās izglītības
programmās, kārto kombinēto iestājpārbaudījumu šo noteikumu noteiktajā kārtībā.
3. Uzņemamo izglītojamo skaits uz nākamo mācību gadu ir noteikts saskaņā ar
Ogres novada pašvaldības domes lēmumu.
4. Katru gadu līdz 1. maijam ģimnāzijas mājaslapā tiek publicēta informācija par
izglītojamo uzņemšanu 7. un 10. klasē.
5. Dokumentu aprites kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē, izglītojamo
atskaitīšanu no izglītības iestādes, kā arī pārcelšanu uz nākamo klasi nosaka Ministru
Kabinets.

II.

Reģistrācija uzņemšanai izglītības programmā

6. Direktors nosaka reģistrācijas un dokumentu iesniegšanas termiņus.
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7. Izglītojamais, viņa vecāki vai likumiskie pārstāvji reģistrējas uzņemšanai
izglītības programmā, aizpildot ģimnāzijas noteiktu elektronisko iesnieguma formu.
Iesnieguma forma ir pieejama ģimnāzijas mājaslapā.
8. Precīzu iestājpārbaudījuma norises vietu un laiku ģimnāzija publicē savā
mājaslapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises.

III.

Iestājpārbaudījuma mērķis un struktūra

9. Iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt izglītojamā zināšanu un prasmju kopējo
līmeni un atbilstību konkrētai izglītības programmai.
10. Iestājpārbaudījums ir rakstveida.
11. Pretendenta iegūtie rezultāti iestājpārbaudījuma daļās tiek izmantoti, lai noteiktu
atbilstību mācību virzienam vai izglītības programmai.

IV.

Uzņemšanas organizācija

12. Izglītojamie tiek uzņemti izglītības programmās konkursa kārtībā atbilstoši
ģimnāzijas noteiktajam maksimālajam izglītojamo skaitam attiecīgajās klašu grupās un
iesnieguma formā norādītajai mācību virziena vai izglītības programmas prioritātei.
13. Ģimnāzijas īstenotajās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos, kam
iepriekšējā mācību gada vērtējumi priekšmetos – matemātika, latviešu valoda, angļu
valoda un dabaszinības – ir vienādi vai augstāki par piecām ballēm un
iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 50% no maksimālā punktu skaita. Izglītojamiem tiek
piedāvāta iespēja apgūt franču valodu kā otro svešvalodu.
13.1. Pamatizglītības posma (7.–9. klase) programmā (kods 23011111) ar
padziļinātu matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvi uzņem izglītojamos, kam
iepriekšējā mācību gada vērtējumi liecībā nav zemāki par sešām ballēm un
iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 60% no maksimālā punktu skaita. Izglītojamiem tiek
piedāvāta iespēja apgūt franču valodu kā otro svešvalodu. Ja vairāki pretendenti
iestājpārbaudījumā ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku iegūst tas pretendents,
kuram ir augstāks iepriekšējā mācību gada vidējais kopvērtējums minētajos mācību
priekšmetos neatkarīgi no dokumentu iesniegšanas datuma.
14. Stājoties ģimnāzijas vidusskolas posmā, izglītojamais var izvēlēties mācīties
kādā no piedāvātajiem mācību programmu komplektiem:
• Dabaszinātnes - 12. klasē padziļināti jāapgūst pēc izvēles trīs mācību priekšmeti
(Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II);
• Inženierzinātnes - 12. klasē padziļināti jāapgūst matemātika (Matemātika II) un
pēc izvēles divi no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem (Bioloģija II, Ģeogrāfija
II, Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II);
• Valodas un sabiedriskās attiecības - 12. klasē padziļināti jāapgūst Latviešu
valoda un literatūra II, Pirmā svešvaloda II, Sociālās zinātnes II.
14.1. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Dabaszinātņu komplektu, tad sekmju
izrakstā matemātikā un divos no dabaszinātņu priekšmetiem (fizika, ķīmija, bioloģija,
ģeogrāfija) vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm un iestājpārbaudījumā iegūti
vismaz 60% no maksimālā punktu skaita.
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14.2. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Inženierzinātņu komplektu, tad sekmju
izrakstā matemātikā un divos no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem (bioloģija,
ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika) vērtējumam jābūt ne zemākam par 6 ballēm un
iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 60% no maksimālā punktu skaita.
14.3. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Valodu un sabiedrisko attiecību komplektu,
tad sekmju izrakstā latviešu valodā un pirmā svešvalodā vērtējumam jābūt ne zemākam
par 6 ballēm un iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 60% no maksimālā punktu skaita.
15. Uzņemšanas organizāciju vada uzņemšanas komisija – komisijas vadītājs un
komisijas locekļi. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka uzņemšanas komisijas
personālsastāvu.
16. Uzņemšanas komisija:
16.1. veic izglītojamo iesniegumā minētās informācijas pārbaudi;
16.2. nosaka iestājpārbaudījuma norises vietu un laiku un nodrošina
informācijas pieejamību iestādes mājaslapā;
16.3. izstrādā iestājpārbaudījuma programmu un saturu, kā arī nosaka
vērtēšanas kritērijus un kārtību;
16.4. vērtē izglītojamo darbus, fiksē rezultātus protokolā, protokolu paraksta
visi komisijas locekļi;
16.5. saskaņā ar rezultātiem nosaka izglītojamo atbilstību attiecīgajām
izglītības programmām;
17. Izglītojamais par iestājpārbaudījuma rezultātiem tiek informēts piecu darbdienu
laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.
18. Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumā ieguvuši vienādu punktu skaitu,
priekšroku iegūst tas pretendents, kuram ir augstāks iepriekšējā mācību gada vidējais
kopvērtējums šo noteikumu 14. punktā minētajos mācību priekšmetos neatkarīgi no
dokumentu iesniegšanas datuma.
19. Ģimnāzijas 11.un 12. klasē skolēni tiek uzņemti:
• matemātikas, dabaszinību un tehnikas vidējās izglītības programmā;
• humanitārā un sociālā virziena programmā;
• vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmā.
Vērtējumi liecībā par iepriekšējo mācību gadu vai semestri izvēlētās mācību jomas
priekšmetos ir ne zemāki par 6 ballēm.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem ģimnāzijas 2020. gada 3. janvāra iekšējos
noteikumus “Skolēnu uzņemšanas kārtība Ogres Valsts ģimnāzijā”.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore

I.Zeņkeviča

Saskaņots: pedagoģiskās padomes sēdē, protokols Nr. 8. no 29.12.2020.
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