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Nr.3
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 41.panta 2.daļu,
Ministru kabineta 13.10.2015. 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.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas papilduzņemšanas noteikumi
2018./2019. mācību gadā 10. klasēs.
1.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 10. klasēs uzņem skolēnus, kuri ieguvuši pamatizglītību un
kuriem nevienā no mācību priekšmetiem vērtējums nav zemāks par 4 ballēm.

2.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā iespējams apgūt šādas vispārējās vidējās izglītības
programmas:
 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (kods 31013011)
Šajā programmā ir padziļināta matemātikas, fizikas, bioloģijas apguve, kā arī ķīmijas
un tehniskās grafikas apguve.
 humanitārā un sociālā virziena (kods 31012011)
Šajā programmā trīs svešvalodu apguve, psiholoģija un mākslas jomas mācību
priekšmeti – mūzika, vizuālā māksla, skatuves māksla, kulturoloģija. Fizika, ķīmija
un bioloģija tiek apgūta dabaszinību kursā.
 vispārizglītojošā virziena (kods 31011011)
Šī programma piedāvā lielāku stundu skaitu ekonomikā, informātikā, apgūstami visi
dabaszinātņu priekšmeti un kulturoloģija.

3.

Stājoties ģimnāzijā, jākārto iestājpārbaudījums matemātikā un latviešu valodā.

4.

Uzņemšana izvēlētajā izglītības
iestājpārbaudījuma rezultātiem.

5.

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek ņemti vērā vērtējumi par pamatizglītības kursu
 matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmai:
matemātikā (gadā un eksāmenā), dabaszinātņu priekšmetos (fizikā, ķīmijā, bioloģijā,
ģeogrāfijā) – gadā.

programmā

notiek

konkursa

kārtībā

pēc




humanitārā un sociālā virziena izglītības programmai:
latviešu valodā, literatūrā, svešvalodās – gadā un eksāmenos.
vispārizglītojošā virziena izglītības programmai:
matemātikā (gadā un eksāmenā), dabaszinātņu priekšmetos (fizikā, ķīmijā, bioloģijā,
ģeogrāfijā) – gadā.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam 2018. gada 18. jūnijā no plkst. 800 līdz plkst.
1600, iesniedzot pieteikumu atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai (veidlapa vietnē
www.jvg.lv) ģimnāzijas lietvedībā vai parakstītu un ieskenētu nosūtot uz e-pastu
jvg@edu.jurmala.lv.
Iestājpārbaudījums notiks 19. jūnijā plkst. 1000.
Informācija par iestājpārbaudījuma rezultātiem ģimnāzijas lietvedībā pieejama no
19. jūnija plkst. 1400.
Vecākiem, kuru bērni ir nokārtojuši iestājpārbaudījumu, no 19. jūnija plkst. 1400
līdz plkst. 1630 vai 20. jūnija plkst. 800 līdz plkst. 1600 jāiesniedz šādi dokumenti:
 vecāku iesniegums,
 apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju.
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda:
 apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,
 skolēna dzimšanas apliecība
 vecāka/aizbildņa pase.
Ja dokumentus iesniedz aizbildnis, jāuzrāda aizbildniecību apliecinošs dokuments.
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