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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Ozolniekos

23.04.2019.

Nr.2/2019

Precizēti 27.05.2020.

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLĀ
Izdota saskaņā ar
Izglītības likuma 47. panta 1.punktu un 47 1 . pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.punktu,
Ozolnieku Mūzikas skolas Nolikuma IV un VIII daļu

1. Audzēkņu uzņemšanas kārtība nosaka audzēkņu uzņemšanu Ozolnieku Mūzikas skolā
(turpmāk tekstā – Skola), iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu pieņemšanas kārtību.
2. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās:
2.1. taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle, akordeona spēle;
2.2. stīgu instrumentu spēle - vijoles spēle, čella spēle;
2.3. pūšaminstrumentu spēle - flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, eifonija
spēle;
2.4. sitaminstrumentu spēle.
3. Mācību ilgums 6 - 8 gadi atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums 7 - 11 gadi.
5. Uzņemamo audzēkņu skaitu 1. klasē un sadalījumu izglītības programmās nosaka skolas
direktore, ņemot vērā piešķirtā finansējuma apmēru un pedagogu slodzi.
6. Uzņemšana Skolā notiek katru gadu maija beigās, jūnija sākumā, uz brīvajām vietām
Skola var izsludināt papilduzņemšanu augusta beigās.
7. Uzņemšana skolā notiek pēc atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem, profesionālās
ievirzes izglītības programmās var iestāties bērns gan ar, gan bez priekšzināšanām
mūzikā.
8. Audzēkņu uzņemšanas organizāciju un norisi veic Ozolnieku Mūzikas skolas direktora
apstiprinātā komisija. Audzēkņu uzņemšanas komisijas sēdes protokolē.
9. Audzēkņu ieskaitīšana skolā notiek ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz uzņemšanas
komisijas lēmumu un iesniegtajiem dokumentiem.
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10. Stājoties skolā iesniedzami sekojoši dokumenti:
10.1. direktoram adresēts vecāku iesniegums uz Skolas veidlapas,
10.2. ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa,
10.3. jāuzrāda bērna un vecāka personu apliecinoši dokumenti.
11. Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti
iestājpārbaudījumi:
11.1. muzikālo dotību pārbaude:
11.1.1. muzikālā dzirde - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas,
sadzirdēt skaņu daudzumu,
11.1.2. muzikālā atmiņa - atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju divtaktu
frāzes apjomā ar pakāpenisku kustību un pasīvajiem lēcieniem,
11.1.3. ritma izjūta - atkārtot pedagoga plaukšķinātas vai nospēlētās frāzes ritmisko
zīmējumu,
11.1.4. nodziedāt brīvi izvēlētu tautas dziesmu ar vārdiem;
11.2.. vispārējā fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles
īpatnībām.
12. Skolā audzēkņi tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātu kopējo punktu
skaitu (Maksimālais - 40 punkti, iespējami 10 punkti par katru uzdevumu). Audzēkņi tiek
uzņemti 1. klasē, ja iestājpārbaudījumā saņemti vismaz 20 punkti un nevienā no
vērtēšanas kritērijiem nav saņemts mazāk par 5 punktiem. Konkursa situācijā priekšroka
tiek dota audzēkņiem ar augstāku punktu skaitu un Ozolnieku novadā dzīvojošiem
bērniem.
13. Pirms iestājpārbaudījuma skola organizē konsultācijas. Konsultācijas ir bezmaksas. To
saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas iestājpārbaudījuma prasībām, bet ne
identiskas.
14. Informācija par uzņemšanas rezultātiem ir pieejama bērnu vecākiem sākot ar 3 dienu pēc
iestājpārbaudījuma kārtošanas.
15. Uzņemšana profesionālās ievirzes programmās, sākot ar 2.klasi notiek, pamatojoties uz
audzēknim izsniegto liecību.
16. Uzņemšana Interešu izglītības programmās - mūzikas ābecītē no 5 gadu vecuma un
instrumenta spēlē bez vecuma ierobežojuma - notiek bez iestājpārbaudījumiem, ņemot
vērā pedagogu noslogojumu pēc audzēkņu komplektācijas profesionālās ievirzes izglītības
programmās.
17. Nepieciešamības gadījumā audzēkņus, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu vai
iesniegto liecību, ar direktora rīkojumu var uzņemt visa mācību gada garumā.
18. Skola slēdz līgumu ar profesionālās ievirzes izglītības programmās uzņemto audzēkņu
vecākiem un līgumus par pašapmaksas interešu izglītību.
19. Audzēkņu iesniegumi, citi dokumenti un uzņemšanas komisijas protokoli tiek glabāti
saskaņā ar Skolas Lietu nomenklatūru.
20. Iekšējie noteikumi "Audzēkņu uzņemšanas kārtība Ozolnieku Mūzikas skolā" apspriesti
un saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 08.04.2019. (Prot. Nr.2), precizēti Pedagoģiskās
padomes sēdē 27.05.2020. (Prot. Nr.3)
21. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušu Audzēkņu uzņemšanas kārtību
Ozolnieku Mūzikas skolā, kas apstiprināta 10.04.2012.
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore:

Edīte Brūniņa
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