
Skolēnu uzņemšana 7.klasē un  

uz brīvajām virtām 2.-9. klasē 

2018./2019.mācību gadam 

Uzņemšanas komisijas darba laiks 

datums laiks 

No  01.06.2018. no 8.30 līdz 15.00 (skolas kanceleja) 

 

Skola piedāvā  pamatizglītības programmas: 

 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (21013111):  

o vairāk stundu matemātikā, informātikā, 

o papildus piedāvā fakultatīvās nodarbības 3 dimensiju modelēšanā, IT mācībās, 

profesionālajā angļu valodā, robotikā, netradicionālajā matemātikā; 

 profesionāli orientēta virziena programmu (210141111):  

o vairāk stundu mājturībā un tehnoloģijā, 

o papildus piedāvā interešu izglītības nodarbības kokapstrādē, tekstildarbnīcās, 

robotikā. 

Iesniedzamie dokumenti: 

1. iesniegums (skolas veidlapa) 

2. liecības kopija (uzrādot oriģinālu). 

Iestājoties jāuzrāda bērna pase vai dzimšanas apliecība. 

 

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 

2018./2019.mācību gadam 

Uzņemšanas komisijas darba laiks 

datums laiks 

18.06.2018. - 22.06.2018. 
I;II;III no 8.30 līdz 15.00 (120.kabinets) 

IV;V no 9.00 līdz 12.00 (120.kabinets) 

Rezultātu paziņošana 22.06.2018. plkst. 13.00 

Skola piedāvā: 
 matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas 

inženierzinātņu virzienu (31013011):  

o apgūst tehnisko grafiku, datorizētās projektēšanas pamatus (2 un 3 dimensiju 

projektēšanu), ievadu inženierzinātnēs (12.klasē - mehatroniku), 

o vairāk stundu matemātikā, fizikā, 

o apgūst programmēšanu, 

o apgūst AutoCad programmatūru, 

o no jauna tiks piedāvāts apgūt SolidWork programmatūru; 

 vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (31011011)::  

o apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju, 

o apgūst 3.svešvalodu (krievu vai vācu valodu), 

o apgūst kulturoloģiju, politiku un tiesības, psiholoģiju; 



Visiem skolēniem sadarbībā ar ZRKAC iespēja papildus vidējai izglītībai iegūt:  

 CNC darbagaldu iestatītāja un MAG metinātāja sertifikātus un līdz ar to profesiju, 

 starptautiski atzītu Microsoft IT sertifikātu. 

 

Iesniedzamie dokumenti: 
1. iesniegums (skolas veidlapa) 

2. apliecības par pamatizglītību kopija (uzrādot oriģinālu); 

3. sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu); 

4. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u (no iepriekšējās skolas)); 

Iestājoties jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība. 

 

Uzņemšanas noteikumi 

1. Dokumentus vidusskolā vispārējās izglītības programmas apguvei var iesniegt skolēni:  

1.1. kas ir ieguvuši apliecību par pamatizglītību; 

1.2. kuriem sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos gadā un valsts pārbaudes darbos 

vērtējums nav zemāks par 4 ballēm; 

2. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu var izvēlēties skolēni, 

kam matemātikā un fizikā gada atzīme ir 6-10 balles 

3. Konkursa gadījumā kā konkursa atlases kritēriji uzņemšanai vidusskolā kalpo sekmju 

izrakstā uzrādītie mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

4. Iestājai vidusskolā priekšroka tiek dota skolēniem, kuru sekmju izrakstā gada vērtējumu 

vidējā atzīme ir 5,5 balles un augstāk 

 


