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Rīgā , 2020. gada 1.septembrī
APSTIPRINĀTS
___________________
Prvātās mākslu skolas Kultūras Patnis
direktore Astra Rubene
Rīkojums nr.:______________________

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
MĀKSLAS NODAĻĀ
Izdots pamatojoties uz
Privātās mākslu skolas Kultūras Patnis
Nolikuma IV nodaļas15., 17., 19.,20. punktiem

I.

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Izglītojamo uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā Privātajā mākslu skolā
Kultūras Patnis mākslas nodaļā (turpmāk tekstā – Skola) tiek uzņemti izglītojamie
profesionālās ievirzes izglītības programmās un interešu izglītības programmās.
2. Maksimālo izglītojamo skaitu Skolā profesionālās ievirzes izglītības programmā
“Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītības programmās nosaka Skolas
dibinātājs.
3. Informācija par pieteikšanos Skolā tiek publicēta Skolas mājas
https://www.patnis.lv/par-makslasnodalu un citos informatīvos materiālos.

lapā

4. Mācību maksu nosaka Skolas valde katra mācību gada sākumā. Tā ir atkarīga no
stundu skaita nedēļā un MK noteikumiem par pedagogu algas likmēm, un
piešķirtās valsts dotācijas attiecīgajam kalendārajam gadam.
5. Lai uzsāktu mācības mākslas nodaļā:
 jāaizpilda elektroniska pieteikšanās skolas mājas lapā;
 vēlams apmeklēt konsultācijas, lai sagatavotos iestājeksāmeniem;





jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, pase vai identifikācijas karte.;
iegūtās izglītības mākslā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) sekmju
apliecinoša dokumenta (piem., liecības) kopija;
pēdējā pusgada mācību darbi, pēc kuriem komisija lemj, kurā klasē
izglītojamais ieskaitāms.
II. UZŅEMŠANAS KOMISIJA

6. Izglītojamo uzņemšanas organizāciju veic Skolas direktors, norisi nodrošina, ar
rīkojumu apstiprināta, izglītojamo uzņemšanas komisija (turpmāk – komisija).
7. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz 3 komisijas locekļi.
Komisiju apstiprina vienam mācību gadam.
8. Komisijas darbības forma ir:
8.1.

konsultāciju un iestājpārbaudījumu sagatavošana pretendentiem,

8.2.

pretendentu zināšanu un prasmju novērtēšana.
III. UZŅEMŠANA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMĀ “VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA”
KODS 20V21100 (1460 STUNDAS)

9. Profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” (1460
stundas) uzsākšanai Skolā uzņem izglītojamos, kuriem kalendārajā gadā aprit 8
gadi vai kuri mācīsies vispārizglītojošās izglītības iestādes 2. klasē.
10. Uzņemot izglītojamos Skolā, komisija pārbauda personas atbilstību izglītības
programmas uzsākšanai: māksliniecisko uztveri – formas un proporciju izjūtu,
krāsu izjūtu un iztēles spējas. Iestājpārbaudījumi tiek kārtoti 3 mācību
priekšmetos:
10.1.

zīmēšanā;

10.2.

gleznošanā;

10.3.

kompozīcijā

11. Iestājpārbaudījumi ilgst ne vairāk kā 3 stundas. Iestājpārbaudījumi notiek maija
pēdējā nedēļā vai jūnija pirmajā nedēļā. Uzņemšana notiek 3 darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījumiem.
12. Pirms iestājpārbaudījuma katrā no priekšmetiem ir 1 konsultācija, kurā
līdzvērtīgu uzdevumu izpilda Skolas pedagogu vadībā. Konsultāciju apmeklēšana
nav obligāta. Informācija par konsultācijām tiek izziņota vismaz 2 nedēļas pirms
iestājpārbaudījuma. Konsultācijas ir bezmaksas. Konsultāciju gaitā konstatētie
novērojumi nedrīkst ietekmēt iestājpārbaudījumu rezultātus. Konsultācijā
uzdevuma saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījuma
prasībām, bet ne identiskas.

13. Komisijas priekšsēdētājs 2 dienas pirms iestājpārbaudījuma norises iesniedz
direktoram apstiprināšanai konkrēta eksāmena prasību aprakstu un izstrādātus
uzdevumus.
14. Komisijas priekšsēdētājam vismaz 30 minūtes pirms iestājpārbaudījuma sākuma
jāsagatavo iestājpārbaudījuma norisei atbilstošas telpas ar nepieciešamiem
materiāliem, uzstādījumiem un aprīkojumu.
15. Iestājpārbaudījuma darbus vērtē 10 ballu sistēmā pēc šādiem kritērijiem:
15.1.

zīmēšanā - kompozīcija lapā (kā priekšmeti izkārtoti lapā) priekšmetu
proporcijas, tumši gaišās attiecības;

15.2.

gleznošanā - kompozīcija lapā, priekšmetu un fonu lokālās krāsas;

15.3.

kompozīcijā - kompozīcija lapā, idejas oriģinalitāte, krāsu un laukumu
attiecības.

Ja kāda iestājpārbaudījuma darba vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, izglītojamais
netiek uzņemts. Konkursa situācijā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri ieguvuši
augstāko punktu skaitu.
IV. IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS ORGANIZĀCIJA
16. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē audzēkņu uzņemšanas reģistrācijas
žurnālā elektroniski, skolas kopējā datu sistēmā.
17. Komisija pretendentu iestājpārbaudījuma rezultātus atspoguļo iestājpārbaudījuma
kopsavilkuma protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
18. Izglītojamos skolā uzņem ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz komisijas
parakstīto protokolu.
19. Uzņemto izglītojamo iesniegumi un pārējie dokumenti glabājas personas lietā.
Neuzņemto pretendentu vecākiem ir tiesības iesniegtos dokumentus, izņemot
iesniegumu, saņemt atpakaļ.
20. Uzņemšanas rezultātus audzēkņiem un viņu vecākiem paziņo triju darba dienu
laikā no rīkojuma parakstīšanas dienas. Ar rīkojuma saturu iepazīstina audzēkņu
vecākus, vienlaicīgi noslēdzot izglītošanas līgumu.
21. Vecākus, kuru bērni netiek uzņemti Skolā, iepazīstina ar komisijas vērtējumu.
22. Pretendentus, kuri vecāki par 8 gadiem un kuru iestājpārbaudījuma darbi atbilst
1.klases mācību programmu nobeiguma prasībām, iespējams uzņemt 2.klasē.
23. Skolā bez iestājpārbaudījumiem uzņem citu mākslas skolu izglītojamos, ja tiek
uzrādīta:
23.1.

liecība vai izziņa par programmas apguvi un izglītojamā sekmēm;

23.2.

pēdējā pusgada mācību darbi, pēc kuriem komisija lemj, kurā klasē
izglītojamais ieskaitāms.

24. Pēc pirmā mācību pusgada uz vakantajām vietām iespējama izglītojamo
papilduzņemšana no interešu izglītības grupām. Pēc izglītojamo I semestra darbu
atbilstību attiecīgās klases mācību priekšmetu zīmēšanas, gleznošanas,
kompozīcijas programmu prasībām. Komisija darbus vērtē10 ballu sistēmā,
komisija sagatavo ieteikumu par uzņemšanu Skolā.
25. Ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, izglītojamais tiek
uzņemts profesionālās ievirzes izglītības programmā.
V. UZŅEMŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
26. Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek bez iestājpārbaudījumiem,
pamatojoties uz vecāku iesnieguma:
26.1.

Izglītojamie Interešu izglītības programmās tiek uzņemti no 4 līdz 15
gadu vecumam;

27. Grupu komplektācija un nodarbību saraksta veidošana notiek līdz trešajai augusta
nedēļai.
28. Ja izvēlētajā programmā ir vakantas vietas, izglītojamos uzņem visa mācību gada
garumā .
VI. CITI NOTEIKUMI
30. Uzņemšanas noteikumus un izmaiņas tajā izstrādā Skolas pedagoģiskā padome
un akceptē Skolas direktors.
31. Uzņemšanas noteikumi stājas spēkā 2020 .gada 1. septembrī.
APSPRIESTS
Skolas pedagoģiskās padomes sēdē
2020. gada 27. augustā

