Iesniedzēja vārds, uzvārds

__________________________________________________

Iesniedzēja personas kods
Deklarēta dzīves vietas adrese

__________________________________________________
______________________________,

Faktiska dzīves vietas adrese

__________________________________________________
______________________________,

Tālruņa numurs un e-pasts

LV - _________

LV - _________

__________________________________________________

IESNIEGUMS
Rīga
Rīgas 96.vidusskolas
izglītības iestādes vadītājai
Irmai Ļihačovai

___.___.20___.
Par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības
programmas pretendentu sarakstā

Lūdzu uzņemt _______________________________________________________ personas kods (pretendenta vārds, uzvārds)

Rīgas 96. vidusskolas vispārējās vidējās izglītības

-

programmas pretendentu sarakstā* (atzīmēt ar X):
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu (31013021);
Vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021)
Pretendenta deklarēta dzīves vietas adrese

____________________________________________
_____________________________, LV - _________

Pretendenta faktiska dzīves vietas adrese

____________________________________________
_____________________________, LV - _________

Esmu informēts/ta, ka piesakoties izglītības iestādē, šajā iesniegumā sniegtie personas dati:
1) tiks ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS) un tiks apstrādāti
Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 “ Higiēnas prasības izglītības iestādēm,
kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmas” izglītības iestāde patur tiesības piedāvāt citu programmu vai noraidīt
iesniegumu, ja pieteiktā programma kopējais pieteikumu skaits būs neatbilstošs šiem noteikumiem.
*
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izglītības iestādes noteikto mērķu īstenošanai t.sk. uzņemšanai izglītības iestādē;
2) tiks izmantoti Rīgas 96. vidusskolas dokumentācijas kārtošanai,
3) tiks nodoti RP SIA „Rīgas satiksme” izglītojamā e-kartes izgatavošanai;
4) norādītais iesniedzēja e-pasts/tālruņa numurs var tikt izmantots informācijas nosūtīšanai.
Pielikumā (atzīmēt ar X):
apliecība par vispārējo pamatizglītību - kopija (uzrādot oriģinālu);
gada un eksāmenu atzīmju izraksti - kopija (uzrādot oriģinālu);
latviešu valodas apguves sertifikāts - kopija (uzrādot oriģinālu);
aizgādību apliecinošas dokuments (ja attiecināms) - kopija (uzrādot oriģinālu);
medicīniska karte (veidlapa Nr. 026/u) izglītojamam, kurš nav sasniedzis pilngadību;*
pacienta medicīniskā karte (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību.

Ar šo iesniegumu Jūs apstiprināt to, ka esat iepazinis(-usies) ar sekojošies dokumentiem:
1) izglītības iestādes reģistrācijas apliecību, izglītības iestādes akreditācijas lapu, izglītības
programmu licencēm un izglītības programmas akreditācijas lapu, kas ir pieejami elektroniski
Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) publiskajā daļā - https://viis.lv/;
2) izglītības iestādes nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem un citiem dokumentiem, kas ir
pieejami izglītības iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē - https://r96vs.lv/.

(paraksts)

(atšifrējums)

Aizpilda Rīgas 96.vidusskolas darbinieks (-i)
SAŅEMTS UN REĢISTRĒTS RDLIS/VIIS
___. ___. 20___.
Reģ.nr. VS96 - ___ - ___ - pi
Rīgas 96.vidusskolas
lietvedības pārzine
______________________ O. Vagale
*

Attiecināms uz izglītojamiem, kuri nav absolvējuši Rīgas 96.vidusskolu iepriekšējā mācību gadā
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