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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Bauskā,
2020.gada 26.maijā

Nr. 1-5/1-1

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020./2021. m.g.
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 47.panta 1.punktu un 47 1 .pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu,
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka audzēkņu uzņemšanu Bauskas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk - Skola)
mūzikas izglītības programmās 2020./2021.mācību gadā.
2. Audzēkņu uzņemšana 2020./2021.mācību gadā notiek:
2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās - Klavierspēle, Vijoļspēle no 7 - 8 gadu vecuma;
2.2. profesionālās ievirzes izglītības programmās - Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle,
Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika Kora klase no 7 - 12 gadu vecuma;
2.3. sagatavošanas (pirmsskolas) klasē no 5 - 6 gadu vecuma;
2.4. pirmsskolas ritmikas grupā no 5-6 gadu vecuma;
2.5. pieaugušo un jauniešu izglītībā- bez vecuma ierobežojuma.
3. Audzēkņu kopskaitu Skolā, audzēkņu skaitu katrā profesionālās ievirzes izglītības programmā,
pirmsskolas un pieaugušo un jauniešu izglītības programmās nosaka Skolas vadība.
4. Uzņemšana Skolā notiek no 28.maija līdz 30.augustam, informāciju par uzņemšanu publiskojot
laikrakstā “Bauskas Dzīve” un skolas mājas lapā.
5. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu septembra sākumā.
2. Uzņemšanas kārtība
6. Audzēkņu uzņemšana
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7. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz vecāku vai aizbildņu (turpmāk tekstā - vecāki)
iesniegumu uz skolas veidlapas (iesniegtu klātienē vai elektroniski) un ar direktora rīkojumu.
Skolas uzņemšanas iesnieguma veidlapa ir pieejama skolas mājas lapā, sadaļā Dokumenti.
8. Skolā var uzņemt audzēkņus, kuri ir pārnākuši no citas profesionālās ievirzes mūzikas skolas,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu, iesniegto liecību, kurā vērtējums visos mācību priekšmetos
nav zemāks par 4 (četrām) ballēm, ja Skola īsteno atbilstošu izglītības programmu un ja Skolai
ir tam nepieciešamais finansējums. Uzņemtie audzēkņi turpina izglītoties atbilstošā izglītības
programmas klasē.
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9. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, direktora apstiprinātas komisijas un pedagoģiskās sēdes lēmumu,
Skolā var uzņemt bērnus, kuri pārtraukuši mācības Skolā un kuru līmenis ir atbilstošs izglītības
programmas prasībām.
3. Konsultācijas
10. Pirms audzēkņu uzņemšanas Skola nodrošina konsultācijas, informāciju publiskojot laikrakstā
“Bauskas Dzīve” un Skolas mājas lapā.
11. Konsultācijas notiek bez maksas.
4. Dokumentu iesniegšanas kārtība
12. Stājoties Skolā jāuzrāda audzēkņa/izglītojamā dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs
dokuments, līdz mācību uzsākšanai, iesniedzami sekojoši dokumenti:
18.1.direktoram adresēts vecāku iesniegums uz veidlapas;
18.2.medicīniskā izziņa.
5. Mācību uzsākšana
13. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti. Uzņemtos izglītojamos, kuri 20 darba dienu laikā bez
attaisnojoša iemesla neuzsāk mācības, ar Skolas direktora rīkojumu atskaita no Skolas.
14. Mācību struktūru un darba organizāciju pašapmaksas grupās – pirmsskolas ritmikas grupās,
sagatavošanas klasē, jauniešu un pieaugušo izglītībā, nosaka Skolas vadība.
15. Ar uzņemto audzēkņu vecākiem, uzsākot mācības, tiek noslēgts Izglītošanas līgums.
6. Citi noteikumi
16. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu.
17. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās
padomes priekšlikuma.

Direktore

A.Velmunska

Izskatīts pedagoģiskajā sēdē 2020.gada 26.maijā, prot. Nr. 3-11-1/1.
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