RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA
DEPARTAMENTS
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2016. gada 30. martā

Nr. 13-nts

Grozījumi ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.02.2017. iekšējiem noteikumiem
Nr. 5-nts.

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā norise un vērtēšana
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7.klasē
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts apvienotais
iestājpārbaudījums matemātikā (turpmāk – iestājpārbaudījums) un notiek tā vērtēšana
izglītojamajiem, kuri pretendē (turpmāk – pretendents) uz iestāšanos Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas (turpmāk –
Ģimnāzijas) pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) programmas 7. klasē.
2. Iestājpārbaudījums tiek organizēts rakstveidā atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
II. Sagatavošanās iestājpārbaudījumam
3. Lai nodrošinātu iestājpārbaudījuma norisi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Izglītības pārvalde iestājpārbaudījuma
norises organizēšanai līdz katra gada 31. martam izveido Rīcības komisiju 11 cilvēku
sastāvā, kurā iekļauj:
3.1. Departamenta Izglītības pārvaldes pārstāvi;
3.2. 10 pārstāvjus no Ģimnāzijām.
4. Rīcības komisija:
4.1. nosaka iestājpārbaudījuma vienotu norises laiku un vietu;
4.2. sagatavo iestājpārbaudījuma programmu un saturu;
4.3. nosaka iestājpārbaudījuma vērtēšanas kritērijus un kārtību;
4.4. nodrošina iestājpārbaudījuma satura konfidencialitāti;
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4.5. piešķir pretendentiem identifikācijas kodus;
4.6. nodrošina pretendentu identifikācijas pārbaudi iestājpārbaudījuma norises
dienā;
4.7. nosaka iestājpārbaudījuma vērtēšanas norises vietu un laiku;
4.8. nosaka kārtību pretendentu iestājpārbaudījuma darbu nogādei vērtēšanas
vietā;
4.9. ievērojot attiecīgajā mācību gadā Ģimnāzijās apstiprināto 7. klašu un
uzņemamo skolēnu skaitu, sastāda ieteicamo pretendentu sarakstu uzņemšanai
Ģimnāzijās;
4.10. nepieciešamības
gadījumā
organizē
iestājpārbaudījuma
rezultātu
pārskatīšanu.
III. Pieteikšanās iestājpārbaudījumam
5. Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam ir elektroniski, aizpildot reģistrēšanās
anketu, kura ne vēlāk kā mēnesi pirms iestājpārbaudījuma tiek ievietota Ģimnāziju
interneta vietnēs www.r1g.edu.lv, www.rv2g.edu.lv, www.r3g.lv.
6. Ģimnāziju direktori ir atbildīgi par informācijas par iestājpārbaudījuma norises
vietu, laiku, pieteikšanās termiņu un vērtēšanas kārtību ievietošanu Ģimnāziju interneta
vietnēs vismaz vienu mēnesi pirms paredzamā iestājpārbaudījuma.
7. Iestājpārbaudījuma rezultāti ir pamats pretendentam piedalīties konkursā
uzņemšanai Ģimnāzijās, saskaņā ar to iekšējo noteikumu prasībām.
IV. Iestājpārbaudījuma vērtēšana
8. Departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks izveido iestājpārbaudījuma
vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) ne mazāk kā 12 cilvēku sastāvā,
kurā iekļauj:
8.1. Departamenta Izglītības pārvaldes pārstāvi, kurš ir komisijas priekšsēdētājs;
8.2. vienu Ģimnāziju matemātikas skolotāju, kurš ir komisijas priekšsēdētāja
vietnieks;
8.3. ne mazāk kā desmit Ģimnāziju matemātikas skolotājus, kuri ir vērtētāji.
9. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks veic iestājpārbaudījuma
vērtēšanas standartizāciju un atbild par vērtēšanas principu ievērošanu vērtēšanas
procesā.
10. Vērtēšanas komisija:
10.1. vērtē iestājpārbaudījuma darbus saskaņā ar vienotā standartizācijā
noteiktajām prasībām;
10.2. iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, to noformē atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un nodod Rīcības komisijai.
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V. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība
11. Iestājpārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma.
12. Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņo, izliekot kodētu pretendentu rezultātu
protokola izdruku Ģimnāziju informācijas stendos un ievietojot to Ģimnāziju interneta
vietnēs.
13. Pretendenta vecāki vai cits likumiskais pārstāvis ne vēlāk kā 2 (divu) darba
dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas var iesniegt Departamentā
iesniegumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu. Iestājeksāmena darbi netiek
uzrādīti un izsniegti.
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.02.2017. iekšējo noteikumu Nr. 5-nts
redakcijā)

13.1 Pretendentu aizpildītos iestājpārbaudījuma darbi tiek uzglabāti līdz nākamā
mācību gada sākumam, pēc tam tos iznīcina.
(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 03.02.2017. iekšējo noteikumu Nr. 5-nts
redakcijā)

14. Rīcības komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu pārskatīšanu
pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un rakstiski paziņo
iesniedzējam.
Direktors
Taurene 67026879
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