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Nr.3

Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē
Babītes vidusskolā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 43.panta trešo daļu
un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

1.

2.
3.
4.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka bērna reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai 1.klasē Babītes vidusskolā (turpmāk tekstā –
Izglītības iestāde).
Noteikumi attiecas uz bērna vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem
(turpmāk tekstā – Vecāki), kuri vēlas reģistrēt bērnu 1.klasē.
Vecāki piesaka bērnu mācībām Izglītības iestādes 1.klasē tajā kalendārajā gadā, kad
bērnam aprit 7 gadi.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt
pamatizglītības apguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk, saskaņā ar Vecāku velmēm
un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu, kas Izglītības iestādē jāiesniedz līdz kārtējā gada
31.martam.
II. Bērna reģistrēšana 1.klasē

5. Bērna reģistrācija izglītības iestādē notiek katru gadu no 15.janvāra līdz 31.martam (ja
datums iekrīt brīvdienā, tad nākamajā darba dienā). Bērna reģistrācija 2015./2016/.
mācību gadam notiek no 18.marta līdz 30. aprīlim.
6. Piesakot bērnu Izglītības iestādē, jāiesniedz noteiktas formas iesniegums (Iesnieguma
veidlapa - Pielikums Nr.1)

7. Iesniegumu iesniedz Izglītības iestādes kancelejā, norādītajos pieņemšanas laikos.
Izglītības iestādes direktora pilnvarota persona iesniegumu iereģistrē.
8. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to
uz e-pasta adresi: 1.klase@bvsk.lv un pretī saņemot apstiprinājumu par dokumenta
saņemšanu.
9. Vecāki drīkst izvēlēties tika vienu no bērna pieteikšanas veidiem Izglītības iestādē –
personīgi vai elektroniski.
III. Bērna uzņemšana Izglītības iestādē
10. Komplektējot 1.klasi, Izglītības iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai:
10.1. bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Babītes novada
administratīvajā teritorijā un Izglītības iestādē mācās māsa vai brālis;
10.2. bērns un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Babītes novada
administratīvajā teritorijā;
10.3. bērns, kuram māsa vai brālis mācās Izglītības iestādē, neatkarīgi no deklarētās
dzīves vietas;
10.4. bērns, kuram dzīves vieta nav deklarēta Babītes novada administratīvajā
teritorijā.
11. Izglītības iestāde katru gadu līdz 10.aprīlim rakstiski vai elektroniski, ja iesniegumā
norādīta e-pasta adrese, paziņo vecākiem par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt
Izglītības iestādē.
12. Bērns tiek ieskaitīts 1.klasē, kad vecāks pēc apstiprinājuma saņemšanas, līdz 20.jūnijam
iesniedz šādus dokumentus:
12.1. izziņu par iegūto izglītību ( 5 – 6 gadīgo apmācība), ja tāda ir tikusi iegūta;
12.2. fotogrāfijas (2 gab. 3x4 cm);
12.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);
12.4. uzrāda dzimšanas apliecību.
13. Par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, ne vēlāk kā līdz 25.augustam, tiek izdots Izglītības
iestādes direktora rīkojums.
14. Izglītības iestādes direktora pilnvarota persona, ne vēlāk kā līdz 30.augustam, izdara
ierakstu Valsts Izglītības Informatizācijas sistēmas datu bāzē (VIIS), Skolvadības sistēmā
e-klase.
15. Ja bērna vecāks pēc 25.augusta vēlas, lai bērns uzsāktu mācības citā izglītības iestādē,
viņš iesniedz izziņu par bērna uzņemšanu citā izglītības iestādē.
IV. Noslēguma jautājumi
16. Izglītības iestādes lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Babītes novada pašvaldības
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
17. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Babītes ziņas”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Saistošo noteikumu Nr. 3„Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1.klasē
Babītes vidusskolā” paskaidrojuma raksts
28.01.2015.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Nr. 2
Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, pašvaldības autonomā
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības
likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katrai
pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
kārtību, kādā Babītes vidusskola nodrošina
izglītības
procesa
organizēšanu
1.klašu
izglītojamajiem, veicinot ērtāku un saprotamāku
pakalpojuma pieejamību.
Attīstoties
informācijas
tehnoloģijām,
nepieciešams nodrošināt elektronisku pakalpojuma
saņemšanu bērnu reģistrācijai vispārējās izglītības
iestāžu 1.klasē.
Saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Babītes
vidusskolā tiks nodrošināta izglītības procesa
organizēšana1.klašu izglītojamiem.
Nav plānota.
Nav attiecināms
Nav attiecināms
Nav attiecināms

A. Ence

