Apstiprināti
Inčukalna novada domes sēdē
2010. gada 17. februāra sēdes lēmums

protokols Nr.5-44.§.

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Vangažos
Izdots saskaņā ar
Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolas
nolikuma 42. punktu un 42.6. apakšpunktu
1.

2.

3.

4.

Audzēkņu uzņemšana Inčukalna novada mūzikas un mākslas skolā (turpmāk
– Skola) notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu
un Skolas izstrādāto un dibinātāja apstiprināto Audzēkņu uzņemšanas
kārtību.
Audzēkņu uzņemšana:
2.1.
profesionālās ievirzes izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle, Akordeona spēle un Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle,
Ģitāras spēle, Kokles spēle;
2.2.
profesionālās ievirzes izglītības programmā Sitaminstrumentspēle un
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle, Alta spēle,Tenora spēle,
Flautas spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle, Mežraga spēle,
Trombona spēle;
2.3.
profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla.
Stājoties Skolā, iesniedzami sekojoši dokumenti;
*direktoram adresēts vecāku iesniegums;
*dzimšanas apliecības kopija;
Skolā drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (eksāmenu) audzēkņu uzņemšanai:
4.1.
mūzikas izglītības programmā direktora apstiprinātā uzņemšanas
komisija, kuras sastāvs nedrīkst būt mazāks par trim skolotājiem,
pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:
4.1.1. muzikālos elementus – muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu, ritma
izjūtu;
4.1.2. vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas
instrumenta spēles īpatnībām;
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mākslas izglītības programmā direktora apstiprinātā uzņemšanas
komisija, kuras sastāvs nedrīkst būt mazāks par trim skolotājiem,
pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:
4.2.1. Krāsu gammas paraugu sakārtošana secībā bērna krāsu izjūtas
noteikšanai;
4.2.2. Tests ar dažādiem klusās dabas priekšmetiem ritma izjūtas
pārbaudei;
4.2.3. Uzdevums zīmēšanā priekšstata par proporcijām pārbaudei;
4.2.4. Bērna stāstījums par gleznā redzamo novērošanas spēju
pārbaudei.
5.
Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (eksāmenu) uzņemšanai izglītības
programmu turpināšanai:
5.1.
izglītības programmu turpināšanai mūzikas izglītības izglītības
programmās- zināšanu līmeņa atbilstību konkrētās klases izglītības
programmu prasībām –instrumenta spēli, solfedžo un mūzikas teoriju,
mūzikas literatūru;
5.2.
izglītības programmas turpināšanai mākslas programmās- zināšanu
līmeņa atbilstību konkrētās klases izglītības programmu prasībāmzīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus.
6.
Uzņemšanas komisija audzēkņu atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā.
7.
Audzēknis konkursa kārtībā var tikt uzņemts Skolā, ja iestājpārbaudījuma –
eksāmena atzīme katrā no pārbaudījuma elementiem ir ne zemāka par 4
ballēm.
8.
Audzēkņa uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas
lēmumu un Skolas direktora rīkojumu.
9.
Interešu izglītības programmās bērni/presonas tiek uzņemti neatkarīgi no to
vecuma;
9.1.īstenojot interešu izglītības programmas, to saturu nosaka izglītojamā
vajadzības un vēlmes;
9.2.interešu izglītības programmu apguve tiek veidota pēc pašapmaksas
principa;
9.3.mācību struktūru nosaka skolas direktors;
9.4.mācības maksas apmēru nosaka Vangažu pilsētas dome;
9.5.pašapmaksas apmācības padagogu algu likmes un stundu skaits
pielīdzināms Skolas pedagogu algu likmei un darba slodzei;
9.6.starp interešu izglītības programmu apguvēju noslēdz divpusēju līgumu
starp Skolu un interešu izglītības apguvēja vecākiem vai pašu apguvēju;
9.7.audzēkņa uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas
komisijas lēmumu un Skolas direktora rīkojumu .
10.
Audzēkņu kopskaitu skolā – audzēkņu skaitu katrā profesionālās ievirzes
izglītības programmā, pirmskolas un pieaugušo interešu izglītības programmās –
nosaka Skolas vadība.
4.2.

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi apspriesti un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē
2009. gada 28. decembrī, protokols Nr.2

Domes priekšsēdētājs
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