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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Dobeles 1.vidusskolas “Kārtība, kādā tiek uzņemti skolēni 10.-12.klasēs,” tiek
noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem 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” un
Dobeles 1. vidusskolas Nolikumu.
1.2. Izglītojamo uzņemšanas skaitu klasē un atveramo klašu skaitu vispārējās vidējās
izglītības programmās nosaka Dobeles novada pašvaldība.
2. DOBELES 1.VIDUSSKOLAS MĒRĶIS
2.1. Dobeles 1. vidusskolas darbības mērķis ir demokrātiskā izglītības vidē organizēt un
īstenot izglītošanās procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
3. IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
3.1. Vidējās izglītības ieguvei tiek piedāvāta:
3.1.1.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,

3.1.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma
3.2. Izglītojamo uzņemšanas veids ir pārrunas saskaņā ar direktora rīkojumā noteiktu
uzņemšanas komisiju un laiku.
3.3. Uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās likumiskais pārstāvis vai
izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.
3.4. Papildus uzrāda
3.4.1. personu apliecinošu dokumentu,

3.4.2. apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu un iesniedz minēto
dokumentu kopijas,
3.4.3. iepriekšējās klases liecību, ja vēlas iestāties 11. Vai 12.klasē.
3.5. Papildus izglītojamam jāiesniedz izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).
3.6. Izglītojamais uzņemšanas komisijai izklāsta savus mērķus un nākotnes nodomus,
savas intereses, ieceres, mācību darba veiksmes un neveiksmes, plāno savu
ieguldījumu Dobeles 1.vidusskolas izglītības procesā.
3.7. Uzņemšanas komisija nepieņem dokumentus no izglītojamā, kuram mācību
sasniegumu vērtējums vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir mazāks par 4 ballēm vai
ir būtiski iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, ja pretendents iepriekšējā periodā ir
bijis Dobeles 1.vidusskolas audzēknis.
3.8. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu Dobeles 1. vidusskolā uzņemšanas komisija
paziņo triju darba dienu laikā.
3.9. Direktora izziņotā laikā tiek organizētas nokomplektēto klašu izglītojamo un viņu
likumisko pārstāvju tikšanās ar klases audzinātājiem un sapulce, kuras laikā tiek
noslēgts līgums par izglītojamo mācībām Dobeles 1.vidusskolā.
3.10. Pēc līguma noslēgšanas izglītojamais ar direktora rīkojumu tiek uzņemts Dobeles
1.vidusskolā.
4. PRASĪBAS IZGLĪTOJAMAJIEM
4.1. Izglītojamo tiesības un pienākumi noteikti Latvijas Republikas normatīvajos
dokumentos, Dobeles 1. vidusskolas Nolikumā, Dobeles 1.vidusskolas iekšējās
kārtības noteikumos.
4.2. Dobeles 1. vidusskolas vadība kopā ar klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem
regulāri izskata katra izglītojamā mācību sasniegumus, attieksmi pret mācībām un
skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un lemj par izglītojamā iespējām
turpināt vispārējās vidējās izglītības apguvi.
5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Izglītības dokumentus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi
izglītojamais saņem atbilstoši Vispārējās izglītības likumam.
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