VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2519903334, iestādes adrese Zvaigžņu ielā 4, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64235793, e-pasts: vpvg@valmiera.edu.lv, www.vpvg.edu.lv

KĀRTĪBA PAR IZGLĪTOJAMO PĀRCELŠANU
MĀCĪBĀM CITĀ GRUPĀ
09.12.2019.
Noteikta saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta
2.daļu un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas
Nolikuma 5.12.punktu
Dokumenta mērķis – radīt vienādas iespējas visiem izglītojamajiem (turpmāk – skolēniem)
mainīt mācību grupu, pirms tam ievērojot noteiktu procesuālo kārtību Valmieras Pārgaujas
Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Skola).
1.

Noteikumos lietotie termini

1.1. Mācību grupa – skolēnu darba organizācijas forma, kur skolēni mācās skolēnu skaita vai
mācību apguves līmeņa dēļ.
1.2. Mācību apguves līmenis – skolēna mācību apguves līmenis, kuru iespējams mainīt
atbilstoši skolēnu mācību sasniegumiem ilgākā (orientējoši viena semestra vai ilgāk)
laikaposmā.
2.

Mācību grupas maiņas kārtība

2.1. Pārcelšana citā grupā notiek šādā kārtībā – ja skolēns izpildījis šādus nosacījumus: 1)
ievērojis Skolas iekšējās kārtības noteikumus, tostarp noteikumus par skolēna uzvedību
mācību stundā; centīgi sekojis līdzi mācību satura apguvei stundā, ko apliecina arī mācību
pieraksti; 2) mācīšanās grūtību gadījumā apmeklējis vismaz trīs konsultācijas un tajās
mācījies, ko apliecina pedagoga (turpmāk – skolotāja) ieraksti individuālā darba žurnālā
e-klasē; 3) ir izpildījis/ir mēģinājis pildīt mājas darbus. Var uzrādīt pēdējos trīs
mājasdarbus, kuri ir izpildīti, vai redzams pēc pierakstiem, ka ir mēģinājis tos pildīt.
2.2. Ja minētās darbības ir veiktas, tad notiek tikšanās, kurā piedalās mācību priekšmeta
skolotājs, klases audzinātājs, skolēns un viņa vecāki. Tikšanās laikā lemj par nākamajām
darbībām vai vecāks raksta iesniegumu par grupas maiņu.
2.3. Ja ir nepieciešamība mainīt grupu no zemāka uz augstāku mācību apguves līmeni, tad
ģimnāzijas mācību jomas koordinators organizē jomas abu grupu skolotāju tikšanos,
pieaicinot klases audzinātāju un skolēna vecāku/-us un rekomendē direktoram skolēnu
pārcelt vai nepārcelt augstāka apguves līmeņa grupā.
2.4. Pārcelšana citā grupā var notikt, ja tajā ir brīvas vietas.

2.5. Skolas direktore var saskaņot pārcelšanu citā grupā arī gadījumā, ja pārcelšanas
pamatojums nav mācību sasniegumi, bet ir cits skolēnam būtisks iemesls.
3.

Noslēguma jautājumi

3.1. Klašu audzinātājiem ar šo Kārtību vismaz vienu reizi vispārējās pamatizglītības ieguves
un vismaz vienu reizi vispārējās vidējās izglītības ieguves posmā jāinformē skolēni un
nepilngadīgo skolēnu vecāki.
3.2. Kārtība stājas spēkā no 2020.gada 2.janvāra.
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