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Nr. 1-16/3
Izdota saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kādā tiek komplektētas septītās klases
Ikšķiles vidusskolā (turpmāk – Skola), nosaka Skolas galvenos nosacījumus, principus un
vienotu pieeju septīto klašu komplektēšanai.
2. Kārtības mērķis ir nodrošināt Skolas audzēkņu nepārtrauktību pamatizglītības iegūšanā, kā arī
piedāvāt apgūt papildus zināšanas, izvēloties mācības septītajā klasē turpināt Pamatizglītības
otrā posma (7.–9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (turpmāk
– eksaktā virziena programma) vai Pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) humanitārā un
sociālā virziena programmā (turpmāk – humanitārā virziena programma).
3. Kārtība ir Skolas pieņemts iekšējs normatīvs akts, kas saistošs Skolas pedagogiem, klašu
audzinātājiem un izglītojamiem (turpmāk – skolēni).
II.

Ikšķiles vidusskolas darbība septītās klases komplektēšanā

4. Lai sagatavotu skolēnu pāreju no sestās klases uz septīto un noskaidrotu, kurā no
pamatizglītības virziena programmām skolēns vēlas un ir spējīgs turpināt mācības, Skolā
notiek šādas darbības:
4.1. Skola izstrādā un sestās klases skolēni izpilda testu tekošā mācību gada martā. Testā tiek
iekļauti vispārīgi jautājumi, kas pārbauda skolēna erudīciju dabaszinību vai humanitārajās
jomās, jautājumi angļu valodā un otrajā svešvalodā;
4.2. Skola izvērtē testa, kā arī Valsts diagnosticējošā darba rezultātus matemātikā, latviešu
valodā un dabaszinībās (procentuāli) un līdz tekošā gada 20.aprīlim klases audzinātājs
informē vecākus par Valsts diagnosticējošā darba analīzi un testa rezultātiem. Vecāki
saņem rakstisku Skolas izvērtējumu un ieteikumu, kurā no virziena programmām
skolēnam ir ieteikums turpināt mācības;
4.3. Skola, izvērtējot skolēna iespējas turpināt mācības humanitārajā vai eksaktajā virziena
programmā, ievēro principu, ka gada vērtējumi izvēlētā virziena tematiskajos mācību
priekšmetos (atsevišķi), nedrīkst būt zemāki par sešām ballēm.

5. Skolas audzēkņu vecāki, aizbildņi vai pilnvarotā persona (turpmāk – bērna pārstāvis) līdz
tekošā gada 20.maijam aizpilda un iesniedz Skolas kancelejā iesniegumu par bērna
uzņemšanu eksaktā vai humanitārā virziena programmā. (1.pielikums)
6. Ja netiek saņemts bērna pārstāvja iesniegums par bērna uzņemšanu eksaktā vai humanitārā
virziena programmā, tad skolēns mācības turpina pamatizglītības programmā.
7. Skola līdz esošā mācību gada noslēgumam komplektē septītās klases, kuras dalās:
7.1. skolēni, kuri apgūst pamatizglītības programmu;
7.2. skolēni, kuri apgūst eksaktā virziena programmu;
7.3. skolēni, kuri apgūst humanitārā virziena programmu.
8. Ja nav iespējams nokomplektēt atsevišķu novirziena klasi, tad klase var tikt dalīta grupās (ne
vairāk kā divās). Šajā gadījumā klases audzēkņi kopējos mācību priekšmetus apgūst kopā, bet
virziena tematiskos mācību priekšmetus grupās. Minimālais skolēnu skaits kādā no virzienu
programmām ir 10.
9. Ja skolēnu skaits, kuri izvēlas virziena programmas, ir mazāks par 10, tad Skolas vadības
kompetencē ir pieņemt lēmumu par virziena programmas apmācību Skolā, izvērtējot Skolas
pieejamos finanšu resursus.
10.
Lai sekmētu un stimulētu skolēnus izglītības programmu apguvē, Skolā, pēc katra mācību
gada pirmā semestra, ir iespējama sekojoša skolēnu rotācija, pamatojoties uz skolēnu sekmju
izvērtējumu:
10.1. ja vispārizglītojošās klases skolēns būs uzlabojis atzīmes attiecīgajos tematiskajos
priekšmetos, viņam var tikt dota iespēja pāriet uz eksakto vai attiecīgi humanitāro
klasi, ja bērna pārstāvis ir izpildījis Kārtības 5.punktu;
10.2. ja eksaktā vai humanitārā virziena klases skolēna vērtējumi kritīsies un netiks
izpildīti atzīmju līmeņa kritēriji (zemāk par sešām ballēm) tematiskajos priekšmetos
(eksaktā virziena programmā – matemātika, fizika, ķīmija, informātika un bioloģija,
humanitārā virziena programmā – latviešu valoda un svešvalodas), var tikt izskatīta
iespēja viņu pārcelt uz vispārizglītojošo klasi;
10.3. ja skolēns, kurš apgūst eksaktā vai humanitārā virziena izglītības programmu,
pirmā semestra gala novērtējumā saņem nesekmīgu novērtējumu kādā no
tematiskajiem priekšmetiem, skolēns tiek pārcelts uz vispārizglītojošo klasi.
11. Kārtības 10.punktā minēto izvērtējumu veic Skolas administrācija sadarbībā ar tematisko
priekšmetu skolotājiem.
III.

Noslēguma jautājumi

12. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību un precīzas
informācijas nodrošināšanu.
13. Audzēkņi no citām izglītības iestādēm, kuri vēlas uzsākt mācības Skolas septītajā klasē kādā
no virziena programmām, pirms uzņemšanas Skolā izpilda Skolas izstrādātu testu un
rakstiski informē Skolu par Valsts diagnosticējošo darbu rezultātiem. Ja audzēknis vēlas
mācīties pamatizglītības programmā, tests nav obligāts nosacījums izglītības ieguvei.
14. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs regulēt jautājumus, kas nav atrunāti Kārtībā.
15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi, spēku zaudē 2016.gada 10.marta noteikumi Nr. 1-16/2.

Direktore

(PARAKSTS)

G.Liepiņa

1.pielikums
pie
Ikšķiles vidusskolas iekšējiem noteikumiem Nr. 1-16/3 no 06.03.2018.
“Kārtība, kādā tiek komplektētas septītās klases Ikšķiles vidusskolā”
__________________________________________
vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas) vārds, uzvārds

______________________________________________ LV - _________
deklarētās dzīvesvietas adrese, uzrādot pasta indeksu

____________________________
Tālrunis, e-pasta adrese

Ikšķiles vidusskolas direktoram

______________
datums

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt _____________________________________________________________
bērna vārds (-i), uzvārds (-i)

personas

kods____________________-___________,Ikšķiles

vidusskolas

7.

klasē

20___./20___. mācību gadā izvēlētajā izglītības programmā:
☐
Pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmā (kods 23013111)
☐ Pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) humanitārā un sociālā virziena programmā (kods
23012111)
* No kuras izglītības iestādes izstājies ________________________________________________
izglītības iestāde

*Iesniegumam pievienoju:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________

________________________________
vecāka (aizbildņa, pilnvarotās personas)paraksts

* aizpilda, ja iestājas Ikšķiles vidusskolā no citas izglītības iestādes

