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Rīgas Doma kora skolas izglītojamo atskaitīšanas kārtība  

profesionālās ievirzes izglītības programmā 

Vokālā mūzika Kora klase 

 

16.01.2017.     Nr. 5/rdks 

 

Izdota saskaņā ar 

Vispārējās izglītības likuma 4. panta 18.punktu 

 Profesionālās izglītības likuma 17. panta 5. punktu 

 

 

1. Šī kārtība nosaka izglītojamo atskaitīšanu no Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Doma kora skolas (turpmāk tekstā – Skola)  

        profesionālās ievirzes izglītības programmas.  

 

2. Izglītojamo atskaita no Skolas pēc sekmīgas mācību programmas pilna kursa apguves, 

izsniedzot noteikta parauga apliecību un sekmju lapu. 

 

3. Izglītojamo  atskaitīšanu no profesionālās ievirzes izglītības programmas var ierosināt 

metodiskā komisija vai skolas metodiskā padome; 

 

4. Jautājumu par izglītojamā  atskaitīšanu izskata skolas pedagoģiskās padomes sēdē un lēmumu 

noformē ar skolas direktora rīkojumu. 

 

5. Izglītojamo  no Skolas var atskaitīt pirms mācību programmas pilna kursa apguves:  

 5.1. par Skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

5.2. par disciplīnas pārkāpumiem; 

5.3. ja izglītojamais 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības skolā;  

5.4. uz izglītojamā vecāku vai aizbildņu iesnieguma pamata; 

5.5. sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību t.i. profesionālu nepiemērotību iespējai mācīties 

profesionālās ievirzes izglītības programmā; 



 2 

     5.6. ja izglītojamajam sekmju vērtējums pārcelšanas eksāmenos solo dziedāšanā, klavierspēlē 

/1.-8.kl./, kā arī  semestra un gada vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz viduvēji). 

 

6. Izglītojamo var atskaitīt no profesionālās ievirzes izglītības programmas izglītojamo nesekmības 

dēļ katra semestra noslēgumā. Pēc atskaitīšanas no profesionālās ievirzes programmas izglītojamais 

turpina mācības pamatizglītības programmā līdz mācību gada beigām.  

Izglītojamajam  tiek nodrošināta pamatizglītības priekšmeta Mūzika satura apguve.  

 

7. Atskaitītajam izglītojamajam 10 dienu laikā jānokārto visas saistības ar skolu (prasības Apgaitas 

lapā).  

 

8. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas Doma kora skolas 2012. gada 20. decembra noteikumus “Rīgas 

Doma kora skolas audzēkņu atskaitīšanas kārtība Profesionālās ievirzes izglītības programmā 

Vokālā mūzika Kora klase” 

 

 

 

Direktors                    J.Ziņģītis 

 

Rīgas Doma kora skolas vadītājs     G.Ceplenieks                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


