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Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ogres Valsts ģimnāzijas īstenotajās
izglītības programmās
Izdoti saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma
31. panta otro daļu, 41. panta otro daļu,
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 un
2022. gada 31. marta Ogres novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.11/2022
“Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada
pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs.”

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie līdz 2024. gadam tiek
uzņemti Ogres Valsts ģimnāzijas (turpmāk - ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.9. klase) izglītības programmas 8. un 9. klasē un vispārējās vidējās izglītības
programmā 10. klasē.
2. Katru gadu līdz 1. maijam ģimnāzijas mājaslapā tiek publicēta informācija par
izglītojamo uzņemšanas noteikumiem 10. klasē.
3. Dokumentu aprites kārtību izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē,
izglītojamo atskaitīšanu no izglītības iestādes, kā arī pārcelšanu uz nākamo klasi nosaka
Ministru Kabinets.

II.

Reģistrācija uzņemšanai izglītības programmā

4. Kārtību, kādā pretendentus reģistrē un uzņem Ogres novada pašvaldības
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs, nosaka 2022. gada 31. marta Ogres
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/2022 “Kārtība, kādā izglītojamos reģistrē
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uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu
10. klasēs.”
5. Skola nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts iesniegums un dokumenti uzņemšanai
Ogres Valsts ģimnāzijā.

III.

Uzņemšanas organizācija

6. Izglītojamie tiek uzņemti izglītības programmās konkursa kārtībā atbilstoši
ģimnāzijas noteiktajam maksimālajam izglītojamo skaitam attiecīgajās klašu grupās un
iesnieguma formā norādītajai mācību virziena vai izglītības programmas prioritātei.
7. Ģimnāzijas īstenotajās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos, kam
iepriekšējā mācību gada vērtējumi priekšmetos – matemātika, latviešu valoda, angļu
valoda un dabaszinības – ir vienādi vai augstāki par piecām ballēm un
iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 50% no maksimālā punktu skaita. Izglītojamiem tiek
piedāvāta iespēja apgūt franču valodu kā otro svešvalodu.
7.1. Pamatizglītības posma (7.–9. klase) programmā (kods 23011111) ar
padziļinātu matemātikas un dabaszinību priekšmetu apguvi uzņem izglītojamos, kam
iepriekšējā mācību gada vērtējumi liecībā nav zemāki par sešām ballēm un
iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 60% no maksimālā punktu skaita. Izglītojamiem tiek
piedāvāta iespēja apgūt franču valodu kā otro svešvalodu.
8. Stājoties ģimnāzijas vidusskolas posmā, izglītojamais var izvēlēties mācīties
kādā no piedāvātajiem mācību programmu komplektiem:
● Dabaszinātnes – padziļināti jāapgūst trīs no piedāvātajiem kursiem –
Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II. Noteikti tiek
apgūts kurss Projekta darbs.;
● Inženierzinātnes un tehnoloģijas – padziļināti jāapgūst trīs no piedāvātajiem
kursiem – Matemātika II, Ķīmija II, Fizika II, Programmēšana II, dizains un
tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs;
● Cilvēks un sabiedrība – padziļināti jāapgūst trīs no piedāvātajiem kursiem –
Angļu valoda II, Latviešu valoda un literatūra II, Sociālās zinātnes II, Vēsture
II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.
● Kultūra un māksla – padziļināti jāapgūst trīs no piedāvātajiem kursiem Kultūra
un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Vēsture II,
Dizains un tehnoloģijas II. Noteikti tiek apgūts kurss Projekta darbs.
8.1. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Dabaszinātņu komplektu, tad sekmju
izrakstā matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā gada vērtējums nedrīkst būt zemāks
par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāks par
6 ballēm. Konkursa kārtībā tiek izvēlēti izglītojamie, kuriem ir augstāks vidējais
vērtējums matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā (30% no konkursa vērtējuma) un
citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa
vērtējuma).
8.2. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Inženierzinātņu un tehnoloģiju komplektu,
tad konkursa kārtībā tiek izvēlēti izglītojamie, kuriem sekmju izrakstā matemātikā,
fizikā, ķīmijā un datorikā gada vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 ballēm, un vidējais
vērtējums šajos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. Konkursa
kārtībā tiek izvēlēti izglītojamie, kuriem ir augstāks vidējais vērtējums matemātikā,
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fizikā, ķīmijā un datorikā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par
pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).
8.3. Ja izglītojamais izvēlas apgūt Cilvēks un sabiedrība komplektu, tad
sekmju izrakstā vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu valodā un angļu valodā gada
vērtējums nedrīkst būt zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību
priekšmetos nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm. Konkursa kārtībā tiek izvēlēti
izglītojamie, kuriem ir augstāks vidējais vērtējums vēsturē, sociālajās zinībās, latviešu
valodā un angļu valodā (30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par
pamatizglītību norādītajos mācību priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).
8.4. Ja izglītojamais vēlas apgūt Kultūra un māksla, tad sekmju izrakstā
mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā (tiek ņemts vērā viens mācību priekšmets ar
augstāko vērtējumu), latviešu valodā un angļu valodā gada vērtējums nedrīkst būt
zemāks par 5 ballēm, un vidējais vērtējums šajos mācību priekšmetos nedrīkst būt
zemāks par 6 ballēm. Konkursa kārtībā tiek izvēlēti izglītojamie, kuriem ir augstāks
vidējais vērtējums mūzikā/vizuālajā mākslā/literatūrā, latviešu valodā un angļu valodā
(30% no konkursa vērtējuma) un citos apliecībā par pamatizglītību norādītajos mācību
priekšmetos (60% no konkursa vērtējuma).
9. Izglītojamo uzņemšana 10. klasēs programmas novirzienos un informēšana par
konkursa rezultātiem notiek pēc vienotiem kritērijiem, kuri noteikti 2022. gada 31.
marta Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Kārtība, kādā
izglītojamos reģistrē uzņemšanai un uzņem Ogres novada pašvaldības vispārējās
vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs.”
10. Ģimnāzijas 11.un 12. klasē skolēni tiek uzņemti, nosakot, ka:
● Dabaszinātnes - 12. klasē padziļināti jāapgūst pēc izvēles trīs mācību priekšmeti
(Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II);
● Inženierzinātnes - 12. klasē padziļināti jāapgūst matemātika (Matemātika II) un
pēc izvēles divi no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem (Bioloģija II, Ģeogrāfija
II, Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II);
● Valodas un sabiedriskās attiecības - 12. klasē padziļināti jāapgūst Latviešu
valoda un literatūra II, Pirmā svešvaloda II, Sociālās zinātnes II.
Vērtējumi liecībā par iepriekšējo mācību gadu vai semestri izvēlētās mācību jomas
priekšmetos ir ne zemāki par 6 ballēm.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem ģimnāzijas 2020. gada 29. decembra iekšējos
noteikumus “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ogres Valsts ģimnāzijas īstenotajās
izglītības programmās”.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore

I.Zeņkeviča

Saskaņots: Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs

I.Grigorjevs
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