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Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 49.vidusskolas vispārējās vidējās
izglītības programmās
Izdoti saskaņā Vispārējās izglītības likuma
41. panta otro daļu un Rīgas domes
11.04.2017. nolikumu
Nr. 247 ,,Rīgas
49.vidusskolas nolikums” 46.2 punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Rīgas 49. vidusskolā (turpmāk
– Skola) īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās (turpmāk – izglītības
programma).
II.

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās

2. Skolā izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:
2.1. 11.-12.klasēs vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošais virziena programmā
(kods 31011011), (angļu, vācu un krievu svešvalodas, padziļināti angļu valoda);
2.2. 11.-12.klasēs vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmā (kods 31013011), (angļu, vācu un krievu svešvalodas, padziļināti
matemātika vai ķīmija un bioloģija);
2.3. 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības klātienes formas programmas (A) matemātikas
virzienā ar padziļinātiem kursiem matemātikā, fizikā un angļu valodā, (B) valodu
virzienā ar padziļinātiem kursiem angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā un
sociālajās zinātnēs, kā arī trešo svešvalodu un (C) dabaszinātņu virzienā ar
padziļinātiem kursiem ķīmijā, bioloģijā un fizikā.
3. Izglītības programmu 11. un 12.klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri ir
nokārtojuši iestājpārbaudījumu un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši

pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav
apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
4. Izglītības programmas 10. klasēs konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir saņēmuši
apliecību par vispārējo pamatizglītību, kuriem sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi
nav neviena vērtējuma, kas ir zemāks par 4 ballēm un kuri nokārtojuši
iestājpārbaudījumus.
5. Izglītojamo uzņemšanai izglītības programmas 10.klasē ir noteikts vienots kombinēts
iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
6. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments)
2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts “Apvienoto kombinēto
iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie
noteikumi) noteiktajām prasībām.
7. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek
elektroniski tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam saskaņā ar
Departamenta Iekšējiem noteikumiem.
8. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā izglītības programmas virzienā notiek atbilstoši
uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
III.

Uzņemšanas komisija

9. Izglītojamo uzņemšanu Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē
veic uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
10. Uzņemšanas komisija:
10.1. sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
10.2.

pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;

10.3.

veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;

10.4.

izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem;

10.5.

sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē;
IV.

Izglītojamo pieteikšanās un uzņemšana 10.klasē

11. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Skolas izglītības programmas
10.klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma
norises datuma Skolas interneta vietnē www.49.lv un izvieto Skolā.
12. Pēc apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas trīs darba dienu laikā
izglītojamā vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) nepieciešams pieteikt izglītojamo
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uzņemšanai 10.klasē, iesniedzot skolas direktoram adresētu iesniegumu un pievienojot
apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu.
13. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek
uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:
13.1.

rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā;

13.2.

izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par
pamatizglītības apguvi;

14. Izvēlētajā izglītības programmas virzienā 10.klasē izglītojamais tiek uzņemts šo
noteikumu 13.1. punktā minēto rezultātu secībā.
15. Ja uz vietu izvēlētajā programmas virzienā pretendē vairāki izglītojamie ar vienādu šo
noteikumu 13.1. punktā minēto rezultātu, tad uzņem skolēnu ar augstāku šo noteikumu
13.2. punktā minēto vidējo vērtējumu.
16. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības programmas
virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem pretendentiem sarakstā
atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”.
17. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Skolas interneta vietnē www.49.lv.
V.

Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 49.vidusskolas 27.03.2019. noteikumus Nr. VS49-191-nts ,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 49.vidusskolas vispārējās vidējās
izglītības programmās”.
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