RĪGAS 1. VIDUSSKOLA
SIA «Rīgas 1. vidusskola», reģ. Nr. 50103744711, Izgl. iest. reģ. Nr. 3615803415,
Akadēmijas iela 1, Rīga, LV-1010, tālr. +371 22814432, e-pasts: info@r1vsk.lv, www.r1vsk.lv
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 1. vidusskolā
Rīgā
17.01.2022
1-11/1-22
Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu,
Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumiem
Nr.591„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” un izglītības iestādes
nolikumu.

1. Uzņemšanas kārtība nosaka, kā izglītojamos uzņem Rīgas 1. vidusskolā (turpmāk – Skola).
2. Izglītojamos Skolā uzņem šādās izglītības programmās:
2.1. Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (kods 23011114)1
2.2. Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību programma (kods 23011124)2
2.3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011014)3
2.4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods
31011024)4
2.5. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016014)
2.6. Pamatizglītības otrā posma programma (kods 23011114)
2.7. Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma (kods 23011124)
3. Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai skolā:
3.1. vispārējās vidējās izglītības programmās
3.1.1. stājoties 10. klasē:
3.1.1.1.
izglītojamā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem vecāku vai likumiskā pārstāvja
(turpmāk – Vecāku) iesniegums adresēts izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumu
var iesniegt klātienē vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastā,
3.1.1.2.
apliecinājums par personas datu apstrādes atļauju,

2021./22.m.g. 9. klasē
2021./22.m.g. 9. klasē
3 2021./22.m.g. 12. klasē
4 2021./22.m.g. 12. klasē
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3.1.1.3.

3.1.1.4.

apliecība par vispārējo pamatizglītību (Ja iegūto izglītību apliecinošs dokuments
izsniegts citā valstī, pēc IZM lēmuma saņemšanas, kas pamatots uz Akadēmiskās
informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta atzīšanu),
par daļēji apgūtu klasi, izglītības programmas apguves plāns ar novērtējumiem.

valsts pārbaudījumu sertifikāts (ja tāds ir saņemts);
fotogrāfija 4x5, kas uzņemta ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem
personu apliecinošs dokuments5
bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs,
izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)
3.1.2. stājoties 11. vai 12. klasē –
3.1.2.1.
izglītojamā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem vecāku vai likumiskā pārstāvja
(turpmāk – Vecāku) iesniegums adresēts izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumu
var iesniegt klātienē vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastā,
3.1.2.2.
apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu (Ja iegūto izglītību
apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pēc IZM lēmuma saņemšanas, kas pamatots
uz Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta atzīšanu),
apliecinājums par personas datu apstrādes atļauju,
3.1.2.3.
valsts pārbaudījumu sertifikāts (ja tāds ir saņemts).
3.1.2.4.
liecība(as) par vidusskolā apgūtajām klasēm, (profesionālo izglītības iestāžu
audzēkņiem – sekmju izraksts par apgūto programmas daļu, kurā norādīts vērtējums un
stundu skaits.)
3.1.2.5.
par daļēji apgūtu klasi, izglītības programmas apguves plāns ar novērtējumiem
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.

fotogrāfija 4x5, kas uzņemta ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem
personu apliecinošs dokuments6
bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs,
izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)
3.2. pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) programmā:
3.2.1. izglītojamā (nepilngadīgajiem izglītojamajiem vecāku vai likumiskā pārstāvja (turpmāk –
Vecāku) iesniegums adresēts izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumu var iesniegt klātienē vai
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastā,
3.2.2. apliecinājums par personas datu apstrādes atļauju;
3.2.3. dokuments, kas apliecina tiesības tikt uzņemtam konkrētā klasē (liecība, sekmju izraksts, izziņa
par apgūto programmas daļu vai cits dokuments);
3.2.4. fotogrāfija 4x5, kas uzņemta ne agrāk kā pirms 3 mēnešiem.
3.2.5. personu apliecinošs dokuments7
4. Uzņemšanas nosacījumi:
3.1.2.6.
3.1.2.7.
3.1.2.8.

Pase vai ID, jāuzrāda skolēnam un vienam no nepilngadīgā skolēna vecākiem.
Pase vai ID, jāuzrāda skolēnam un vienam no nepilngadīgā skolēna vecākiem.
7 Pase vai ID, jāuzrāda skolēnam un vienam no nepilngadīgā skolēna vecākiem.
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2. lapa no 4 lapām

4.1. izglītojamo ieskaita klasē, kurā ar direktora rīkojumu ir pārcelts vai stājas atkārtoti - klasē, kurā jau
ir mācījies un nav pabeidzis;
4.2. izglītojamajiem, kuri ir mācījušies profesionālās vidējās izglītības iestādēs, veic sekmju
pielīdzināšanu, ieskaita sekmīgi apgūto stundu skaitu un vērtējumu, pamatojoties uz izglītības
iestādes izsniegto sekmju izrakstu un Skolas veikto sekmju pielīdzinājumu.
4.2.1. Nākamajā klasē var ieskaitīt, ja atbilstoši uzņemšanas protokolam, izglītojamais apguvis
vismaz 60% par iepriekšējo klasi, kā arī apguvis daļu priekšmetu par nākamās klases vielu.
Katru situāciju komisija, veicot mācību priekšmetu stundu un vērtējumu pielīdzināšanu, izvērtē
individuāli;
4.2.2. ieskaita apgūto stundu skaitu un sekmīgos vērtējumus pielīdzināmajā mācību priekšmetā.
4.3. Izglītojamajiem, kuriem ir izsniegts AIC atzinums un IZM lēmums veic sekmju pielīdzināšanu
atbilstoši IZM lēmumam.
4.4. Priekšmetos, kuros nav iegūts vērtējums par iepriekšējo klasi, izglītojamais apgūst pašizglītības ceļā.
4.4.1. priekšmetus, kuros nav iegūts vērtējums, jānokārto līdz 1. semestra beigām.
4.4.2. ja izglītojamais nokārtojis centralizēto eksāmenu, priekšmetu ieskaita kā apgūtu.
4.4.3. izglītojamajam, kurš mācās atkārtoti tai pašā klasē, ieskaita tos gada vai semestra vērtējumus,
kuros iegūts sekmīgs vērtējums, izņemot izglītojamos, kuri 9. klasi beiguši ar liecību. (grozīts
ar 13.01.2022. MK noteikumu Nr.11, 26.p)

4.5. Izglītojamajam, kurš papildus liecībai, iesniedz izglītības programmas apguves plānu ar
novērtējumiem, ieskaita tēmas, kuras apgūtas sekmīgi. (papildināts ar 13.01.2022. MK noteikumu
Nr.11, 23.3.p)
4.6. Priekšmetus, kuros izglītojamais nav ieguvis vērtējumu, ir jākārto arī par iepriekšējo mācību gadu.
4.7. Izglītojamajiem, kuri izteikuši vēlmi apgūt divu klašu 8 mācību priekšmetu saturu vienā gadā,
pedagoģiskā padome izskata iespēju to atļaut gadījumos, ja nosacījumi atbilst 11. MK noteikumu
29.punktam. (grozīts ar 13.01.2022. MK noteikumu Nr.11, 29.p)
4.8. izglītojamos uzņem līdz 31.martam, 9., 11., 12. klasē – līdz 1. janvārim, izņēmuma gadījumā līdz 1.
februārim, ja:
4.8.1. izglītojamais nokārtojis visus centralizētos eksāmenus;
4.8.2. iesniedzis iepriekšējās skolas izsniegtu izziņu, ka pieteikts eksāmeniem un 1. semestrī visos
priekšmetos saņēmis vērtējumus, kas nav zemāki par 6 ballēm.
4.9. reģistrācijas maksu, mācību maksu un piešķiramās atlaides nosaka ar dibinātāja lēmumu.
4.10.
informāciju par kārtību, kādā izglītojamos uzņem skolā, iespējams saņemt skolas mājas lapā
www.r1vsk.lv vai uzņemšanas nodaļā (tālrunis 20200007; e-pasta adrese: info@r1vsk.lv) .
5. Pamatojoties uz direktora rīkojumu 1-9/26-22 anulēt 1. 10.2021. gada Uzņemšanas kārtību Nr. 1-11/921
6. Noteikumi stājas spēkā 17.01.2022
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2021./2022.m.g. – 7. un 8.kl, un 10. un 11. klases mācību saturu vienā gadā;

3. lapa no 4 lapām

Pielikums 1 – Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības programma Inženierzinātņu novirziens – A klase
Pielikums 2 -Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības programma Kultūras novirziens – B klase
Pielikums 3- Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības programma Vides zinātņu novirziens – C klase
Pielikums 4- Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības programma Dabaszinātņu novirziens – D klase
Pielikums 5 -Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības programma Filoloģijas novirziens – E klase
Pielikums 6- Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā programma
Pielikums 7- Pielīdzinājums vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību
programma
Pielikums 8- Pielīdzinājums pamatizglītības otrā posma programma
Pielikums 9- Pielīdzinājums pamatizglītības 2. posma (7-9) mazākumtautību programma
Pielikums 10- Pielīdzinājums pamatizglītības 2. posma (7-9) programma
Pielikums 11- Pielīdzinājums pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma
Rīgas 1. vidusskolas direktore

Aina Klīve

SASKAŅOTS
ar SIA “ Rīgas 1. vidusskola”
valdes priekšsēdētājs_____________
R. Rudzāts
____. ______. ______________

4. lapa no 4 lapām

