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OZOLNIEKU SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS,
PĀRCELŠANAS NĀKAMAJĀ GRUPĀ, PĀRIEŠANAS UZ CITA
SPORTA VEIDA PROGRAMMU, ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA
Izdoti saskaņā ar
LR Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9.punktu un
Ozolnieku Sporta skolas nolikuma 14.punktu
I. Vispārīgais jautājums
1.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda izglītojamos uzņem, pārceļ un atskaita profesionālās
ievirzes izglītības iestādē Ozolnieku Sporta skola (turpmāk Skola).
II. Uzņemšanas nosacījumi

2. Izglītojamo uzņemšana Skolā notiek atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes mācību
programmām un Skolā realizētajām interešu izglītības programmām.
3. Sporta izglītības programmu apguve ir brīvprātīga.
4. Skolas izglītojamo apmācība notiek no 5 līdz 25 gadu vecumam. Skola uzņem izglītojamos
neatkarīgi no viņu dzīves vietas.
5. Jaunu mācību treniņu grupu komplektēšana notiek no 1. līdz 30. septembrim, izglītojamos
papildus uzņem visu mācību gadu.
6. Grupas komplektēšanu profesionālās ievirzes programmās veic attiecīgais sporta treneris,
interešu izglītībā – attiecīgais pedagogs.
7. Nepieciešamie dokumenti, stājoties Skolā:
7.1. izglītojamā un vecāku (aizbildņu) iesniegums (pēc Skolā noteiktas formas);
7.2. jāuzrāda izglītojamā dzimšanas apliecība, pase vai ID;
7.3. ģimenes ārsta izziņa – atļauja nodarboties ar sporta paaugstinātas slodzes apstākļos,
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi
veselības aprūpes un medicīnas uzraudzības kārtība”;
8. Dokumentus uzņemšanai Skolā pieņem administrācija vai attiecīgā sporta veida
treneris/pedagogs.
9. Jautājumu par izglītojamo uzņemšanu noformē ar Skolas direktora rīkojumu.
10. Pēc programmu apgūšanas skolas izglītojamajam izsniedz apliecību par profesionālās
ievirzes izglītības apgūšanu.

III. Pārcelšanas nosacījumi
11. Profesionālās ievirzes grupu izglītojamos (grupas) pārceļ mācību- treniņu nākamā
apmācību gada grupā, pamatojoties uz noteiktajiem mācību treniņu grupas komplektēšanas
pamatnosacījumiem:
11.1. pārcelšanas vai uzņemšanas normatīvu izpilde;
11.2. piedalīšanās sacensībās;
11.3. sasniegtie rezultāti sacensībās /izcīnītās vietas/;
11.4. izpildītā sporta klase / individuālie sporta veidi/;
11.5. mācību-treniņu nodarbību apmeklējums.
12. Izglītojamo var uzņemt vai pārcelt augstākā mācību treniņu grupā, ja tas izpilda šai grupai
nepieciešamos nosacījumus.
13. Jautājumu par izglītojamo (grupas) pārcelšanu mācību- treniņu nākamajā apmācību gadā
izskata Skolas pedagoģiskā padome un noformē ar Skolas direktora rīkojumu.
IV. Pāriešana uz citu sporta veidu un vairāku sporta veidu apguve
14. Izglītojamais var vienlaicīgi apgūt 2 profesionālās ievirzes programmas, ja var izpildīt
sporta veida mācību treniņu grupām noteiktos nosacījumus abos sporta veidos.
15. Izglītojamais var pāriet uz cita sporta veida mācību treniņu grupu, ja viņam nav pietiekami
labi sasniegumi iepriekš izvēlētā sporta veidā vai arī izglītojamais vēlas nodarboties ar citu
sporta veidu un var izpildīt nepieciešamos nosacījumus.
16. Jautājumu par izglītojamā pāreju uz attiecīgo sporta programmu izskata Skolas pedagoģiskā
padome un noformē ar Skolas direktora rīkojumu.
V. Atskaitīšanas nosacījumi
17. Izglītojamo atskaita no Skolas, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, vecāku (aizbildņu)
iesniegumu vai trenera ziņojumu šādu apstākļu dēļ:
17.1. nevēlēšanās nodarboties ar sportu;
17.2. ja izglītojamais nepamatoti kavējis vairāk kā 75% no treniņu nodarbību
apmeklējuma;
17.3. veselības stāvokļa dēļ;
17.4. pārcelšanas normatīvu prasību atkārtota neizpildīšana;
17.5. izglītojamā dzīves vietas maiņa;
17.6. izglītojamā mācību iestādes maiņa;
17.7. sporta skolas maiņa, pāreja uz sporta klubu, sporta organizāciju;
17.8. ģimenes apstākļi.
18. Izglītojamo var atskaitīt no Skolas, ja vairāk kā 3 mēnešus neattaisnoti nav maksāta mācību
maksa (vecāku līdzfinansējums).
19. Izglītojamo atskaita no Skolas, ja viņš atkārtoti rupji pārkāpis Skolas iekšējās kārtības
noteikumus un nepilda savus pienākumus.
20. Izglītojamo atskaita no Skolas, to absolvējot.
21. Ja izglītojamā atskaitīšana notiek pamatojoties uz trenera ziņojumu, to saskaņo ar
izglītojamā vecākiem (aizbildņiem).
22. Jautājumu par izglītojamā atskaitīšanu noformē ar Skolas direktora rīkojumu, izņemot
19.punktā minēto gadījumu, kad iepriekš to izskata Skolas pedagoģiskās padomes sēdē.
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