RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA
Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67229210, e-pasts rrsvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
24.05.2021.

Nr. GV-21-1-nts

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
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.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Reinholda
Šmēlinga vidusskolā (turpmāk – Skola) vispārējās vidējās izglītības programmā
(turpmāk – izglītības programma).

2.

Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta (turpmāk – Departaments) noteikto kārtību.

3.

Skola uzņem mācīties :
3.1. 10.klasē - vispārējās vidējās izglītības valodu, sociālo zinātņu un politikas
virziena programmā vai mākslas un kultūras mantojuma virziena, vai
vides un uzņēmējdarbības virziena programmā (klātienes/neklātienes);
3.2.
11.klasē - vispārējās vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virziena
programmā ar padziļinātiem kursiem - latviešu valodā un literatūra, angļu
valodā, vēsturē un sociālajās zinātnēs (klātienes/neklātienes);
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3.3.

12. klasē - vispārizglītojošajā klātienes/neklātienes programmā.

II.

Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

4. Izglītojamā vecāks/likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kas vecāks par 18 gadiem,
iesniedz iesniegumu (pielikums Nr.1), kurā norāda:
4.1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.2. izglītojamā faktiskās dzīvesvietas adresi;
4.3. saziņas veidu ar izglītības iestādi (tālruņa nr. un e-pasta adrese, ja ir);
4.4. izvēlētos padziļinātos kursus (10. un 11. klasē).
5. Iestājoties, līdzi jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).
6. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
6.1. apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas kopijas, uzrādot oriģinālus;
6.2. līdz 18 gadu vecumam medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), ja izglītojamais
sasniedzis 18 gadu vecumu – izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 027u).
6.3. liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina
izglītības iestādi mācību gada laikā).
7. Iesniegumu un pievienotos dokumentus var iesniegt:
7.1. personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Rīgas Reinholda Šmēlinga
vidusskolas kancelejā Gaiziņa ielā 1, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00
7.2. elektroniski sūtot uz Skolas e-pasta adresi rrsvs@riga.lv, ja tas parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu.

III.

Izglītojamo uzņemšana 10.klasē

8. Skolas 10.klasē uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo
pamatizglītību.
9. Izglītojamais var izvēlēties vienu no Skolas piedāvātajiem 3 padziļināto kursu
komplektiem.
10. Vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virzienā, kas nodrošina padziļinātu sociālo
zinātņu (vēsture/ekonomika), svešvalodas (angļu), latviešu valodas apguvi.
11. Vispārējās vidējās izglītības programmu ir iespēja apgūt gan klātienē (5 dienas
nedēļā rīta maiņā), gan neklātienē (3 dienas nedēļā vakara maiņā).
12. Izglītības programmas īstenošanas uzdevumi:
a. nodrošināt iespēju apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas vispārizglītojošajos
mācību priekšmetos, radot motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un
veicinot izglītojamā konkurētspēju tālākas profesionālās izglītības apguve;
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b. dot iespēju iegūt vispārējo vidējo izglītību personām, kurām nav iespēju
regulāri apmeklēt izglītības iestādi, jo ir iesaistījušās darba tirgū vai ir citi
apstākļi, kas nosaka personas izvēli iegūt izglītību un ir gatavi apgūt
patstāvīgi mācību vielu.

IV.

Izglītojamo uzņemšana 11. un 12. klasē

13. Skolas 11.klasē uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo
pamatizglītību, liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu, ja izglītojamais
maina izglītības iestādi mācību gada laikā.
14. Iestājoties no profesionālās izglītības iestādes/koledžas, nepieciešama izziņa par
apgūto programmas daļu, VISC sertifikāti par CE (centralizētiem eksāmeniem), ja
tādi kārtoti.
15. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un izglītojamā mācību sasniegumus (ja
nepieciešams, pieaicinot attiecīgo mācību priekšmetu skolotājus), Skola pieņem
lēmumu par izglītojamā uzņemšanu konkrētā klasē un par lēmumu informē
izglītojamo un viņa vecākus.
16. Skola nosaka papildu pasākumus, kas veicami izglītojamā sekmīgas izglītības
turpināšanai (piemēram, individuālās konsultācijas, individuāls mācību plāns
noteiktam laikposmam) un termiņus to izpildei.

J. Japiņš

Direktors

Saskaņots
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks - direktora vietnieks
____________________I. Balamovskis
2021.gada 24.maijā
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