RĪGAS FRANČU LICEJS
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013, tālrunis 67474156, e-pasts rfl@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
01.06.2020.

Nr.LF-20-7-nts

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Franču liceja vidējās izglītības programmās
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 41.panta otro daļu, Ministru
kabineta 13.10.2015.noteikumiem Nr.591
,,Kārtībā, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādē un speciālās izglītības grupās
un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi,’’
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
18.05.2020 iekšējiem noteikumiem nr.13-nts
,, Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises
organizēšanas un vērtēšanas kārtība’’ un Rīgas domes 16.12.2014
nolikumu Nr.235,, Rīgas Franču liceja nolikums’’
I Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Franču liceja
(turpmāk – Licejs) 10. klasē vispārējās vidējās izglītības programmā.
1.1.Licejs īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura
ietver:
1.1.1 virzienu “Valodas un humanitārās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu
svešvalodu, vēstures un sociālās zinātnes, latviešu valodas un literatūras
apguvi;
1.1.2 virzienu “Matemātika, dabaszinātnes, inženierzinātnes”, kas nodrošina
padziļinātu matemātikas, fizikas, bioloģijas un svešvalodas apguvi;
1.1.3 virzienu “Uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība”, kas nodrošina
padziļinātu sociālās zinātnes, matemātikas, svešvalodas, vēstures
apguvi.
1.2.2020./2021.m.g un 2021./2022.m.g.Licejs turpina īstenot :
1.2.1 vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena klātienes
programmu (kods 31012011);
1.2.2.vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
klātienes programmu( kods 31013011);
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1.2.3 vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena klātienes programmu ( kods
31013011).
2. Vispārīgās prasības izglītojamo uzņemšanai Liceja 10. klasē nosaka Vispārējās
izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi normatīvie akti un Liceja
iekšējie normatīvie akti.
II Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmās.
3. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem
izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un kuri ir
saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
4. Izglītības programmu 11. un 12.klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri ir
nokārtojuši iestājpārbaudījumus un līdz Liceja noteiktam termiņam ir nokārtojuši
pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi
nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
5. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē ir
noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
6. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments)
2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts “Apvienoto kombinēto
iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie
noteikumi) noteiktajām prasībām.
7. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek
elektroniski tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam
saskaņā ar Departamenta Iekšējiem noteikumiem. Reģistrācija iestājpārbaudījumam
beidzas trīs dienas pirms iestājpārbaudījuma.
8. Izglītojamo uzņemšana Liceja izglītības programmā notiek atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un Uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
III Uzņemšanas komisija
9. Izglītojamo uzņemšanu Liceja vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas
10.klasē nodrošina Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Liceja direktore.
10. Uzņemšanas komisija:
10.1.1 .sniedz informāciju pretendentiem par Liceja izglītības programmām un
uzņemšanas kārtību;
10.1.2 .pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
10.1.3 .veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
10.1.4 izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas
virzieniem;
10.1.5 sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē.
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IV Izglītojamo uzņemšana 10.klasē
11. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Liceja vispārējās vidējās
izglītības klātienes programmas 10.klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā
kombinētā iestājpārbaudījuma norises datuma Liceja interneta vietnē www.rfl.lv
un Licejā.
12. Liceja vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek
uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:
12.1.rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un
svešvalodā;
12.2.izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par
pamatizglītības apguvi;
12.3.visiem vērtējumiem izglītojamā sekmju izrakstā par pamatizglītību jābūt ne
zemākiem par četrām ballēm.
13. Liceja vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek
uzņemts rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 12.1., 12.2. minēto vērtējumu
summu un punktu 12.3.
14. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības klātienes
programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem
pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
15. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Liceja interneta vietnē ne vēlāk
kā vienu darba dienu pēc pretendenta saraksta izveides.
V Dokumentu pieņemšana
16. Piesakot izglītojamo Licejā, izglītojamā vecāki vai likumiskie aizbildņi vai
pilngadīgs izglītojamais iesniedz Liceja direktorei adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda
šādas ziņas:
16.1 vecāku vārdu un uzvārdu;
16.2 izglītojamā vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
16.3 izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
16.4 izvēlēto izglītības programmas virzienu;
16.5 saziņas veidu ar Liceju ( tai skaitā elektroniskā pasta adresi).
17. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
17.1. iepriekš iegūtās pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju ( uzrādot
oriģinālu);
17.2. bērna medicīnisko karti ( 026/u veidlapa);
17.3. izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicībnas kartes ( veidlapa
Nr.027/u) izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
17.4.aizgādību apliecinošu dokumenta kopiju.
18. Izglītojamo pieteikšanās termiņu un uzņemšanas laiku vispārējās vidējās izglītības
programmās nosaka Liceja direktore.
19. Liceja direktore, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu Licejā, nodrošin
izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem un pilngadīgam izglītojamajam iespēju iepazīties
ar šādiem Liceja dokumentiem:
19.1. reģistrācijas apliecību;
19.2 nolikumu;

4

19.3 ieksējās kārtības noteikumiem;
19.4 Izglītības prgrammu licencēm;
19.5 izglītības programmu akreditācijas lapām.
VI Noslēguma jautājums.
20. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Franču liceja 2017. gada 20. decembra iekšējos
noteikumus Nr.LF-17-5-nts,, Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Franču liceja vidējās
izglītības programmās.’’
Direktore
Kļaviņa 67474157

V. Rūtenberga

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieka p.i.
G. Landsmane
2020. gada ___. jūnijā.

Direktore
Kļaviņa 67474157

V.Rūtenberga

