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Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres 1. vidusskolas
2. – 9. klasē
I. Vispārējie noteikumi
1. Kārtība izdota saskaņā ar 13.10.2015 Ministru kabineta 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”.
2. Kārtību, kādā Ogres 1. vidusskolas izglītojamie tiek uzņemti pamatizglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmas (kods 21013111) 5. klasē nosaka Ogres 1.
vidusskolas 2018. gada 6. februāra noteikumi Nr. 5/2018 “Kārtība, kādā Ogres 1. vidusskolā tiek
veidotas 5. klases 2018./2019. mācību gadā”.

II. Īstenotās izglītības programmas
3. Pamatizglītības programma (kods 21011111) – uzņemšana programmā no 1. klases.
4. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111) –
uzņemšana programmā no 5. klases.
5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611) – uzņemšana programmā no 1. klases.

III. Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 2. – 9. klasē
6. Vecāks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas
apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), izglītības iestādē iesniedz:
6.1. noteiktas formas iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;
6.2. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram (liecība
vai sekmju izraksts)
6.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek
uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību
procesā;
6.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

IV. Izglītojamā uzņemšanas 2. – 9. klasē nosacījumi
7. Izglītojamie 2. – 9. klasē tiek uzņemti bez konkursa.
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8. Maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu katrā klasē nosaka direktors, izvērtējot klasei pieejamo
mācību telpu platības atbilstību 27.12.2002 Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 “Higiēnas
prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”
kritērijiem uzņemšanas brīdī un nākotnē.
9. Mācību gada laikā izglītojamie tiek uzņemti pieteikšanās secībā.
10. Pēc mācību gada noslēguma izglītojamie tiek uzņemti atbilstoši 11. punktā noteiktajiem
kritērijiem, atsevišķi izvērtējot līdz 20. jūnijam, 20. jūlijam un 20. augustam iesniegtos
iesniegumus.
11. Ja pieteikumu skaits mācībām kādā no klašu grupām ir lielāks nekā pieejamais vietu skaits šajās
klasēs, tiek uzņemti izglītojamie, kuri ieguvuši lielāko punktu summu atbilstoši šādiem kritērijiem:
11.1. 9 punkti – Ogres novadā deklarētie izglītojamie, kuri izglītību līdz šim ieguvuši citos
novados vai pilsētās;
11.2. 6 punkti – ārpus Ogres novada deklarētie izglītojamie, kuri izglītību līdz šim ieguvuši citos
novados vai pilsētās;
11.3. 3 punkti – Ogres novadā deklarētie izglītojamie, kuri izglītību līdz šim ieguvuši Ogres
novadā;
11.4. 2 punkti – izglītojamie, kuriem Ogres 1. vidusskolā mācās māsas vai brāļi;
11.5. 2 punkti – izglītojamie, kuru vecāki vai vecvecāki ir Ogres 1. vidusskolas pedagogi;
11.6. 0 punkti - ārpus Ogres novada deklarētie izglītojamie, kuri izglītību līdz šim ieguvuši
Ogres novadā.
12. Ja izglītojamo punktu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota iesniegumiem, kuri Ogres 1.
vidusskolā iesniegti agrāk.
13. Izglītojamā piederību noteiktai klasei nosaka direktors, vērtējot skolēnu skaitu klasē un klases
dalījuma grupās iespējas.

V. Noslēguma jautājumi
14. Ja izglītības iestādei nav iespējas uzņemt izglītojamo, direktors par to rakstiski informē
iesnieguma iesniedzēju un Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras sporta pārvaldi.
15. Domstarpības par izglītojamo uzņemšanu risināmas pārrunu ceļā; ja nepieciešams, direktora rīcību
var apstrīdēt Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras sporta pārvaldē.
16. Kārtība stājas spēkā 2018. gada 15. jūnijā.

Direktors

I. Grigorjevs
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