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Daugavpils 17.vidusskolas
izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē 2022./2023.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.punktu, 41 .panta otro daļu,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 21.04.2022.
rīkojumu Nr. 176-r “Par noteikumu izstrādi izglītojamo
uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē"

I. Vispārīgie jautājumi
1. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību
Daugavpils 17. vidusskolā (turpmāk — Skola) vispārējās vidējās izglītības klātienes programmās:
1.1.10.klasē izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā,
1.2.šie noteikumi neattiecas uz neklātienes izglītības programmām.
2. Izglītojamo uzņemšana vidusskolā notiek saskaņā ar skolas noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā
dibinātāja noteikto maksimālo uzņemamo izglītojamo skaitu 10.klasē.
3. Noteikumi nosaka rīcību tajos ar izglītojamo uzņemšanu saistītajos jautājumos, kuri nav fiksēti
Ministru kabineta noteikumos.
4. Noteikumi nodrošina vienotu pieeju:
4.1. dokumentu iesniegšanā un noformēšanā;
4.2. uzņemšanas kritērijos;
4.3. norises un rezultātu atspoguļošanā.
II. Dokumentu iesniegšana
5. Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē 2022./2023.mācību gadā. notiek
atbilstoši MK noteikumiem 11.01.2022. Nr. 1 I “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā
klasē ”.
6. Dokumentu iesniegšanas laikus paziņo mājas lapā.
7. Skolā pie informācijas stenda izvieto skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, skolas
nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus, skolas izglītības programmu licences, programmu akreditācijas
lapas un informāciju par dokumentu pieņemšanas laiku, iesniedzamajiem dokumentiem.
8. Izglītojamais stājoties skolā iesniedz dokumentus:
8.1. direktoram adresētu iesniegumu (skolas veidlapa),
8.2. dokumentu kopiju par iepriekš iegūto izglītību (apliecību par iegūto pamatizglītību, pretendējot uz
11. vai 12.klasi papildus liecības),
8.3. dzimšanas apliecības / pases kopiju, uzrādot oriģinālus,

8.4. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta
medicīniskas kaites (veidlapa Nr.027/u),
8.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju.
9. Direktors vai viņa pilnvarota persona reģistrē iesniegumu iesniedzēja klātbūtnē, salīdzina iegūto
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un apliecina kopiju pareizību ar parakstu.
10. Dokumentu pieņemšana notiek darba dienās no 15.06.2022. līdz 10.08.2022.
III. Uzņemšanas kritēriji
10. Izglītības iestādes 10.klasē uzņem izglītojamos, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību mācību
sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:
10.1. vērtējumi nav zemāki par četrām ballēm;
10.2. vidējais vērtējums valsts pārbaudes darbos matemātikā un svešvalodā veselās ballēs ne zemāks ka
5 (jā izglītojamais ir atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tiek ņemts vērā vidējais vērtējums gadā);
10.3. latviešu valodas centralizētā eksāmenā vērtējums ne zemāks ka 46 % (jā izglītojamais ir atbrīvots
no valsts pārbaudes darbiem, tiek ņemts vērā vidējais vērtējums gadā);
10.4. rakstiskā iestājpārbaudījuma vērtējums nav mazāks par 50%.
11. Uz brīvajām vietām 11. un 12.klasē uzņem izglītojamos, kuru iepriekšējās klasēs liecībā mācību
sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:
11.1 .vidējais vērtējums gadā vai semestrī nav zemāks par 5 ballēm;
1 1.2.vidējais vērtējums latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā nav zemāks par 5 ballēm;
12. Uz brīvajām vietām 10. klasē mācību gada laikā uzņem izglītojamos, kuru vidējais vērtējums
matemātikā un svešvalodā veselas ballēs ne zemāks kā 5, latviešu valodas centralizētā eksāmenā
vērtējums ne zemāks ka 46 %.
IV. Citi jautājumi
13. Izglītojamo Skolas 10.klasē uzņem ar Skolas direktora rīkojumu.
14.Skolas administrācijas pārstāvis izvērtē pretendentu mācību sasniegumus, atbilstoši noteikumos
izvirzītajām prasībām, un līdz 15.08.2022. iesniedz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē informāciju
par 10.klases pretendentiem.
15.Skolas direktors ne vēlāk ka 12.08.2022. paziņo pretendentiem par 10.klases atvēršanu un izglītojamo
uzņemšanu 10.klasē. Ja 10.klasi neatver, izglītojamie var pretendēt uz vietu 10.klasē atbilstoši sev vēlamās
izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem, vai skolēniem tiks piedāvāta iespēja mācīties skolas
neklātienes programmā.
16. Ja uz 12.08.2022. Skolas 10.klasē tiek nokomplektēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam
minimālajam izglītojamo skaitam - 22, dokumentu pieņemšana var turpināties līdz normatīvajos aktos
noteiktajam maksimālajam izglītojamo skaita sasniegšanai 10.klasē.
17. Papildus uzņemšana 10.klasē notiek līdz 2022./2023. mācību gada sākumam, ievērojot skolas
noteiktos kritērijus.
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