Apstiprināti ar
Ventspils 4. vidusskolas direktores rīkojumu
Nr. 65, 14.04.2022.

Ventspils 4. vidusskolas 10. klašu izglītojamo uzņemšanas

NOTEIKUMI
2022./2023.m.g.
1. Izglītojamo uzņemšanu Ventspils 4. vidusskolas 10. klasē nosaka 2022. gada 11.
janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības
izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē.”
2. Ventspils 4. vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu šādās jomās:
● inženierzinātnes un tehnoloģijas;
● sociālās zinātnes un kultūra;
● valsts aizsardzība, sports un veselība;
● individuāli veidots grozs no augstāk minēto jomu padziļinātajiem mācību
kursiem.
3. Izglītojamos 10. klasē uzņem ar direktores rīkojumu izveidota komisija.
10. klasē konkursa kārtībā uzņem tos izglītojamos, kuriem labāki mācību rezultāti
(vidējais vērtējums) un individuālo sarunu rezultāti.
4. Informāciju par uzņemšanas noteikumiem var saņemt skolas

mājas lapā

4vsk.ventspils.lv, skolas kancelejā pie sekretāres-lietvedes (tālrunis 63624604), skolas
direktores (tālrunis 63624006).
5. Pieteikties 10. klasē var visi 9. klašu beidzēji, kuri saņēmuši apliecību par
pamatizglītību.
6. Dokumentu pieņemšana no 9:00 līdz 15:00, dokumenti jāiesniedz līdz 30.06.2022.
7. Uzņemšanas rezultāti būs zināmi 01.07.2022. plkst. 12:00 (skolā un skolas mājas lapā
4vsk.ventspils.lv)
8. Piesakoties Ventspils 4. vidusskolā, jāiesniedz pamatizglītības apliecības un sekmju
izraksta kopija un vecāka/likumiskā pārstāvja iesniegums (1.pielikums).
Pārējos dokumentus (medicīnas dokumentus un personas lietu) iesniedz pēc
uzņemšanas 10. klasē.

1.pielikums

Ventspils 4. vidusskolas direktorei
Ingai Bužokai

______________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu bērnu
___________________________________________, dzimšanas dati _____.______._________
(izglītojamā vārds, uzvārds)

(dd

mm

gads)

2022./2023.m.g. Ventspils 4. vidusskolas 10. klasē, kurš dzīvo
______________________________________ un __________________________________
(dzīves vietas adrese mācību laikā)

(deklarētā dzīves vietas adrese)

tālruņa Nr. _________________vecāku tālruņa Nr.
_____________________________________
______________________________________
(skola, kurā iegūta pamatizglītība)

 Aizpilda 10. klases izglītojamā pretendents.
Esmu izvēlējusies (-jies):
1. pamatkursa 1 mākslas priekšmetu
⬜Vizuālā māksla

⬜Mūzika

⬜Teātra māksla

2.
1 pamatkursa otro svešvalodu
⬜Vācu valoda
⬜Krievu valoda
3.
pamatkursa 1 tehnoloģiju priekšmetu
⬜Programmēšana
⬜Dizains un tehnoloģijas
4.

3 padziļinātos priekšmetus 12. klasē*

izvēli varēs pārskatīt 11.klasē

⬜Sociālās zinātnes
⬜Vēsture
⬜Kultūra un māksla
⬜Dizains un tehnoloģijas (pēc pamatkursa)

⬜Matemātika
⬜Fizika
⬜Programmēšana (pēc pamatkursa)
⬜Bioloģija

5.
1 specializēto priekšmetu 10.klasē
⬜Uzņēmējdarbība
⬜Psiholoģija

⬜Valsts aizsardzības mācība

6.
1 specializēto priekšmetu 12.klasē*
⬜Lietišķā angļu val.
⬜Veselības mācība

izvēli varēs pārskatīt 11.klasē

7.
fakultatīvu*
⬜Koris
⬜Debates
⬜Māksla
⬜Digitālā fizika
⬜Frisbijs

⬜Tehniskā grafika

izvēli varēs pārskatīt

2022. gada ___________________

⬜Ekoskola
⬜SMU
⬜Esmu sporta klubā
_____________________________________
trenera ☏_____________

____________________
(likumiskā pārstāvja paraksts)

__________________
(izglītojamā paraksts)

