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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021.gada 15.aprīlī

Nr.VSCH-21-2-nts

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 41.panta otro daļu un 13.10.2015.
Ministru kabineta 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
I. Vispārīgie noteikumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka uzņemšanas kārtību Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
(turpmāk – RCHV) īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmā:
1.1. Vispārējās vidējās izglītības humanitāro kursu komplekts, padziļināti angļu
valoda, latviešu valoda un literatūra, vēsture ;
1.2. Vispārējās vidējās izglītības ķīmijas un bioloģijas kursu komplekts, padziļināti
angļu valoda, matemātika vai ķīmija, vai bioloģija;
1.3.
Vispārējās vidējās izglītības ekonomikas kursu komplekts, padziļināti angļu
valoda, sociālās zinātnes, ģeogrāfija.
2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība
par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts.
3. RCHV konkursa kārtībā izglītojamos uz 10. klasi pēc Rīgas pilsētas apvienotā
kombinētā iestājpārbaudījuma angļu valodā un matemātikā nokārtošanas.
4. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments)
2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr. DIKS-21-7-nts „Apvienotā kombinēta
iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie
noteikumi) noteiktajām prasībām. Informācija par iestājpārbaudījuma organizāciju
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vismaz trīs nedēļas pirms iestājpārbaudījuma datuma tiek publicēta RCHV mājas
lapā.
5. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek
elektroniski tīmekļa vietnē, aizpildot piedāvāto pieteikuma formu. Pieteikumam ir
informatīvs raksturs. Pieteikšanās tiek uzsākta divas nedēļas pirms
iestājpārbaudījuma norises datuma, pieteikuma saite tiek publicēta RCHV mājas
lapā.
6. RCHV uz brīvajām vietām 11. un 12. klasē uzņem izglītojamos pēc RCHV
organizēta iestājpārbaudījumu angļu valodā (rakstiski un mutiski) un matemātikā
(rakstiski) nokārtošanas.
II. Dokumentu iesniegšana
7. Izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais pēc iestājpārbaudījumu rezultātu
paziņošanas RCHV norādītajā termiņā iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā
norāda šādas ziņas:
7.1. Vecāku vārds, uzvārds;
7.2. Izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
7.3. Izglītojamā deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese mācību laikā;
7.4. Vecāka vai pilngadīga izglītojamā tālrunis, e-pasta adrese;
7.5. Izvēlētā izglītības programma.
8. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
8.1. Pamatizglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
8.2. Stājoties 11. vai 12.klasē, 10. vai 11.klases liecību;
8.3. Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
8.4. Pilngadīgs izglītojamais izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas
kartes (veidlapa Nr.027/u).
III. Uzņemšanas komisija
9. Izglītojamo uzņemšanu RCHV nodrošina Uzņemšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.
10. Uzņemšanas komisijas sastāvu nosaka RCHV direktors .
11. Uzņemšanas komisijā ietilpst direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā,
metodisko komisiju vadītāji.
12. Uzņemšanas komisija:
12.1. Sniedz informāciju pretendentiem par RCHV izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
12.2. Izziņo iestājpārbaudījumu laiku uz 10.klasi un pieteikšanās kārtību uz 10. klasi
RCHV mājas lapā;
12.3. Publicē informāciju par brīvajām vietām uz 11., 12. klasi, organizē
iestājpārbaudījumu norisi;
12.4. Organizē iestājpārbaudījuma uz 10. klasi norisi un vērtēšanu saskaņā ar
Departamenta norādījumiem;
12.5. Pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
12.6. Veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
12.7. Atbild par datu konfidencialitāti;
12.8. Izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas
virzieniem;
12.9. Sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu RCHV.
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IV. Uzņemšanas kritēriji un norise
13. Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Uzņemšanas
komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
14. Uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas
iestājpārbaudījumā ar nosacījumu, ka iestājpārbaudījuma katrā no daļām iegūti
vismaz 35% un pamatizglītības sekmju izrakstā vērtējumi ir 4 balles un augstāk.
15. Vienādas punktu summas gadījumā priekšroka ir izglītojamajam ar augstāku vidējo
vērtējumu gadā angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē.
16. Attiecīgās klases tiek komplektētas, ievērojot izglītojamo kursu komplektu izvēli un
iegūto punktu skaitu iestājpārbaudījumā, proporcionāli vietu skaitam klasē.
17. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības klātienes
programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem
pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
18. Uzņemšanas komisija kodētu pretendentu sarakstu publicē RCHV skolas mājas lapā
direktora noteiktajā termiņā.
19. Izglītojamo RCHV 10. klasē uzņem pēc Uzņemšanas komisijas lēmuma un šo
noteikumu 5. un 6. punktā noteikto dokumentu iesniegšanas.
20. Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek, ja ir brīvas vietas un apgūti izvēlētās izglītības
programmas priekšmeti.
21. Ja iepriekšējā izglītības iestādē 11. vai 12. klasē nav apgūts kāds izvēlētās izglītības
programmas mācību priekšmets, tas jāapgūst patstāvīgi mācību gada laikā saskaņā ar
konkrētā mācību priekšmeta pedagoga norādījumiem.
22. Strīdu gadījumā par konkursa rezultātiem izglītojamā vecāki vai pilngadīgs
izglītojamais var iesniegt skolas direktorei rakstisku apelāciju ne vēlāk kā 2
darbdienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža.
V. Noslēguma jautājumi
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2020. gada 3.
jūnija iekšējos noteikumus Nr.VSCH-20-3-nts „Uzņemšana vispārējās vidējās
izglītības programmās Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā”.
I. Rudzīte

Direktore
Zeiļaka
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