Apstiprināti
ar Daugavpils 15. vidusskolas direktora
25.02.2019. rīkojumu Nr. 1.9/3
Daugavpils 15. vidusskolas
izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12. klasē 2019./2020.m.g.
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu,
DPIP 06.02.2019. rīkojumu Nr.47-r “Par noteikumu izstrādi izglītojamo uzņemšanai
vispārējās vidējās izglītības pakāpē”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 15.vidusskolas
10.klasē (turpmāk – izglītības iestāde).
1.2. Izglītības iestāde īsteno vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmu,
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienā (programmas kods 31013021; licence Nr.
11935 no 2018.gada 7.decembra).
2. Kritēriji uzņemšanai
2.1. Kritēriji uzņemšanai 10.klasē:
2.1.1. eksāmenu vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm;
2.1.2. vērtējums valsts valodas centralizētajā eksāmenā nav zemāks par 46%;
2.1.3. ja izglītojamais ir atbrīvots no eksāmenu kārtošanas, tad gada vērtējums matemātikā,
angļu valodā, latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.
2.1.4. visos pārējos mācību priekšmetu gada vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.
2.2. Kritēriji uzņemšanai 11., 12.klasēs:
2.2.1. gada vērtējums 10., 11.klasēs (attiecīgi) matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā nav
zemāks par 5 ballēm.
2.2.2. visos pārējos mācību priekšmetu gada vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.
3. Uzņemšanas kārtība
3.1. Pamatojums izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:
3.1.1. apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts par latviešu valodas
eksāmenu (ja tāds ir saņemts);
3.1.2. direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (izglītības iestādes
veidlapa), kurā norāda šādas ziņas:
3.1.2.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
3.1.2.2. izglītojamā faktiskā un deklarētā adrese mācību laikā, kontakttālrunis, e-pasta
adrese;

3.1.2.3. izvēlētā izglītības programma.
3.1.3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
3.1.3.1. izglītības programmas mācību stundu plāns ar skolēna un vecāku parakstiem
(izglītības iestādes veidlapa);
3.1.3.2. iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
3.1.3.3. medicīniskā karte (026/u veidlapa) – 10.kl.,
3.1.3.3. izraksts par profilaktiskajām vakcinācijām (027/u veidlapa) – 10.kl.
3.1.4. ja pamatizglītība iegūta citā valstī, jāiesniedz izglītības dokumenti, kas apliecina
attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā
izglītības pakāpē.
3.2. Izglītības iestādes direktors vai lietvede reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina
iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību.
3.3. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar izglītības
iestādes direktora rīkojumu.
3.4. Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas izglītības
iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās iestādē ir tiesības iepazīties ar iestādes
dokumentiem.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Izglītojamo uzņemšanu vispārējas vidējas izglītības programmās organizē uzņemšanas
komisija, kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina direktors.
4.2. Izglītības iestādes uzņemšanas komisija izvērtē pretendentu mācību sasniegumus atbilstoši
noteikumos izvirzītajām prasībām un līdz 28.06.2019. iesniedz Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldē informāciju par 10.klases pretendentiem.
4.3. Izglītības iestādes direktors ne vēlāk kā 05.07.2019. paziņo pretendentiem par 10. klases
atvēršanu un izglītojamo uzņemšanu 10. klasē. Ja 10. klasi neatver, izglītojamie var
pretendēt uz vietu 10. klasē citās vidējās izglītības iestādēs.
4.4. Ja uz 05.07.2019. izglītības iestādes 10.klase tiek nokomplektēta atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam minimālajam izglītojamo skaitam — 22, dokumentu pieņemšana var
turpināties līdz normatīvajos aktos noteiktajam maksimālajam izglītojamo skaita
sasniegšanai 10. klasē.
4.5. Ja uz 20.08.2019. nokomplektētajā 10. klasē izglītojamo skaits ir mazāks par 22, izglītības
iestādē 10. klasi neatver.
4.6. Uzņemšanas noteikumi publicēti izglītības iestādes mājas lapā ne vēlāk kā 2019. gada 1.
martā.
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