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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Aglonā

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1. daļas 2. punktu,
Izglītības likuma 47.panta 1.punktu un 47'.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1.Aglonas bazilikas Kora skolas (turpmāk - Skola) Izglītojamo
uzņemšanas noteikumi nosaka pretendentu pieteikšanās un
nepieciešamo dokumentu iesniegšanas kārtību un prasības
izglītojamo uzņemšanai izvēlētajā Skolas profesionālās ievirzes
izglītības programmā.
2. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši šo Noteikumu
prasībām.
3. Uzņemšana Skolā notiek:
3.1. Licencētā profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmā
Vokālā mūzika (Kora klase) kods 20V 212 06 1.
Vēlamais mācību uzsākšanas vecums 7 gadi.
4. Izglītojamo uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības
programmās tiek noteikti iestājpārbaudījumi, kuros pārbauda
izglītojamo atbilstību izglītības programmas uzsākšanai.
5. Izglītojamo uzņemšanas un iestājpārbaudījumu organizēšanu un
norisi koordinē Skolas direktora apstiprinātā uzņemšanas komisija.
6. Iestājpārbaudījumu norise, vērtējumi un uzņemšanas komisijas
lēmumi tiek protokolēti. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek,
pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu. Iestājpārbaudījumu
rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta visi uzņemšanas
komisijas locekļi.
7. Uzņemšanas komisija lēmumu par izglītojamo uzņemšanu pieņem
ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā pēc iestājpārbaudījumu norises.
8. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā
pēc iestājpārbaudījuma norises, ievērojot personu datu aizsardzību.
9. Izglītojamo skaitu skolā profesionālās ievirzes izglītības
programmās nosaka valsts mērķdotācijas apmērs.

II Uzņemšanas pamatprincipi un iestājpārbaudījumu rezultātu
paziņošana
10. Uzņemšana Skolā notiek katru gadu jūnija sākumā un augusta
beigās. Ar informāciju par izglītojamo uzņemšanas
iestājpārbaudījumu laiku var iepazīties Aglonas novada mājas
lapā (www.aglona.lv; www.aglonasbazilika.lv) un Skolā.
11. Bērni Skolā tiek uzņemti bez priekšzināšanām mūzikā.
III Dokumentu iesniegšanas kārtība
13. Stājoties Skolā, vecāki, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
līdz iestājpārbaudījumam iesniedz sekojošus dokumentus:
13.1. iesniegumu (uz Skolas izstrādāta parauga veidlapas).
13.2. iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinoša dokumenta
kopiju.Šajā gadījumā var noteikt izglītojamā zināšanu pārbaudi.
Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu par
izglītības dokumenta atzīšanu.
13.3. reģistrēšanai uzrāda dokumentu ar izglītojamā personas
apliecinājuma datiem.
13.4. ārsta izziņu par izglītojamā veselības stāvokli ar slēdzienu,
ka izglītojamais var mācīties mūzikas skolā.
14. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē Reģistrācijas žurnālā.
Neuzņemtajiem izglītojamiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem
ir tiesības iesniegtos dokumentus, izņemot iesniegumu, saņemt
atpakaļ.
15. Skola nodrošina bērna vecākiem iespēju iepazīties ar šādiem
Skolas dokumentiem;
15.1. reģistrācijas apliecību;
15.2. akreditācijas lapu;
15.3. Skolas nolikumu;
15.4. izglītojamo iekšējās kārtības noteikumiem;
15.5. licencēto izglītības programmu.
IV Konsultācijas
16. Pirms iestājpārbaudījumiem Skola organizē konsultācijas.
Par konsultāciju laiku var iepazīties Aglonas novada
mājas lapā un Skolā.
17. Konsultāciju saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas
iestājpārbaudījumam, taču nav identiskas.
18. Konsultāciju gaitā konstatētie novērojumi nedrīkst ietekmēt
iestājpārbaudījumu rezultātus.
V Iestājpārbaudījumi, to prasības un vērtēšanas kritēriji

19. Iestājpārbaudījumu prasības:
19.1. muzikālo dotību (muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas)
pārbaude;
19.2. vispārējās fizioloģiskās attīstības atbilstība.
20. Uzņemšanas komisija izglītojamo atbilstību un spējas vērtē 10
baļļu skalā. Pietiekams novērtējums ir 4 – 10 balles; nepietiekams
novērtējums ir 1 – 3 balles.
21. Iestājpārbaudījumu vērtēšanas pamatkritēriji:
21.1. muzikālas dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu dziesmu ar
vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās
skaņas;
21.2. muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga
atskaņotās melodijas (divtaktu frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību
un lēcieniem pa noturīgajām pakāpēm);
21.3. ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga ar plaukstām
spēlētās vai atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu.
22. Konkursa gadījumā priekšroka ir izglītojamiem, kuri ieguvuši
augstāku baļļu skaitu.
VI Mācību uzsākšana.
23. Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša
iemesla neierodas uz nodarbībām, ar Skolas direktora rīkojumu
atskaita no Skolas izglītojamo skaita.
24. Ar Skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumiem var iepazīties
Skolas lietvedībā, elektroniski – Aglonas novada mājaslapā.
25. Ar uzņemto izglītojamo vecākiem, uzsākot mācības, tiek noslēgts
Līgums par izglītojamā izglītošanu Skolas profesionālās ievirzes
izglītības programmā.
Izglītojamo uzņemšanas noteikumi izskatīti, apspriesti un aktualizēti
pedagoģiskajā sēdē 2018. gada 17. decembrī, protokols nr.5

