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RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA
Reģistrācijas Nr. 90002202401, Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004, Tālrunis 67612425, fakss 67612425,
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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2014.gada 8.decembrī
Grozījumi 2016.gada 25.aprīlī
Grozījumi 2017.gada 16.februārī
Grozījumi 2017.gada 4.decembrī

Nr.GA-14-6-nts

Noteikumi par skolēnu uzņemšanu Rīgas Angļu ģimnāzijas 10.klasē
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41.pantu;

2013.gada 21.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281
„Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem”;
2012.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.149
„ Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iest ādēs un
atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” un

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2014. gada 21. marta iekšējiem
noteikumiem Nr.9-nts „Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu kla šu
komplektēšanas kārtību”.

1.

2.

3.
4.

Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāki) vai
pilngadīgai personai pirms iestāšanās Rīgas Angļu ģimnāzijā (turpmāk
Ģimnāzija) ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju par Ģimnāziju:
1.1. Reģistrācijas apliecība;
1.2. nolikums;
1.3. iekšējās kārtības noteikumi;
1.4. licencētās izglītības programmas;
1.5. izglītības programmu akreditācija;
1.6. noteiktā kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā
uzņemšanu Ģimnāzijā un to pieņemšanas termiņi;
1.7. kombinēta iestājeksāmena programma un norises kārtība
uzņemšanai 10.klasē.
Lai pieteiktos mācībām Ģimnāzijā, skolēns iesniedz direktoram adresētu
iesniegumu, kuru parakstījis viens no vecākiem.
Iesniegumā norāda:
2.1. Izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2.2. Izvēlēto izglītības programmu;
2.3. Ērtāko saziņas veidu starp Ģimnāziju un skolēnu, kā arī skolēna
vecākiem, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.
Pretendenti kārto kombinētu iestājpārbaudījumu par pamatizglītības programmu.
Iestājpārbaudījumu norises laiki tiek saskaņoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamentu (turpmāk – Departaments) un publiskoti Ģimnāzijas mājas
lapā līdz katra gada 31.martam.
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5.

6.

Ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātus (konkursa kārtībā) un ar Departamentu
saskaņotu uzņemamo skolēnu skaitu, divas darba dienas pēc pēdējā pārbaudījuma
termiņa pretendentiem tiek paziņots par iespēju mācīties Rīgas Angļu ģimnāzijā
atbilstoši 2.3.punktā norādītajam saziņas veidam. Pretendentam pēc paziņojuma
saņemšanas divu darba dienu laikā ir jāreģistrējas mācībām vai jāiesniedz atteikums
mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijā.
Lai reģistrētos mācībām, skolēns divu darba dienu laikā pēc apliecības par
pamatizglītību saņemšanas skolas lietvedībā:
6.1. uzrāda iegūto izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par
pamatizglītību); Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī,
pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
6.2. uzrāda dzimšanas apliecību;
6.3. iesniedz Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai veidlapu
Nr.027/u (pilngadīgiem skolēniem).

Direktore

M.Kokare

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks
I.Balamovskis
2015.gada ___._____________________
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