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Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas

NOTEIKUMI
Ķegumā

2016.gada 2.martā

Nr.1/2016
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 47.1 pantu pirmo
un otro daļu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta devīto daļu;
Birzgales mūzikas skolas nolikuma 11.punktu

1.

2.

Audzēkņu uzņemšana Birzgales Mūzikas skolā ( turpmāk – Skolā) notiek saskaņā ar
Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un dibinātāja
apstiprinātajiem Birzgales Mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.
Audzēkņu uzņemšana:
2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Taustiņinstrumentu spēle”,
apakšprogrammā Klavierspēle – audzēkņi tiek uzņemti no 6 gadu vecuma un
vecāki;
2.2. profesionālās ievirzes izglītības programmas ,,Pūšaminstrumentu spēle”,
apakšprogrammās “Flautas spēle”, “Klarnetes spēle”, “Saksofona spēle”,
“Trompetes spēle”, “Trombona spēle”, “Eifonija spēle” – audzēkņi tiek
uzņemti no 8 gadu vecuma un vecāki;
2.3. profesionālās ievirzes izglītības programmā “Sitaminstrumentu spēle” audzēkņi
tiek uzņemti no 8 gadu vecuma un vecāki.

3.

Stājoties Skolā iesniedzami sekojoši dokumenti:
3.1. Skolas direktoram adresēts vecāku iesniegums;
3.2. Audzēkņa dzimšanas apliecības kopija.

4.

Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (eksāmenus) Audzēkņu uzņemšanai.

5.

Mūzikas izglītības programmā direktora apstiprinātā uzņemšanas komisija pārbauda
Audzēkņa atbilstību izglītības programmu uzsākšanai:
5.1. muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu, ritma izjūtu:
5.1.1. nodziedāt dziesmu ar vārdiem;
5.1.2. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās skaņas;
5.1.3. atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju;
5.1.4. atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai nospēlētās frāzes ritmisko zīmējumu;
5.2. vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles
īpatnībām.

6.

Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (eksāmenus) Audzēkņu uzņemšanai izglītības
programmu
turpināšanai
izglītības
programmās
,,Taustiņinstrumentu
spēle”,
,,Sitaminstrumentu spēle” un ,,Pūšaminstrumentu spēle” - zināšanu līmeņa atbilstību
konkrētās klases (2., 3., 4., u.c.) izglītības programmu prasībām – instrumenta spēli,
solfedžo un mūzikas teoriju, mūzikas literatūru.

7.

Iestājpārbaudījumi tiek organizēti divas reizes gadā – maija beigās/jūnija sākumā un
augusta beigās. Informācija par iestājpārbaudījumiem tiek publiskota ne vēlāk kā divas
nedēļas iepriekš.
Uzņemšanas komisija Audzēkņa atbilstību un spējas vērtē 10 ballu sistēmā.

8.
9.

Audzēknis konkursa kārtībā var tikt uzņemts Skolā, ja iestājpārbaudījumu – eksāmena
vidējā atzīme nav zemāka par 5 ballēm.

10. Audzēkņa uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un
Skolas direktora rīkojumu.
11. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā.
12. Izglītības programmās tiek uzņemti bērni:
12.1. īstenojot izglītības programmas, to saturu nosaka izglītojamā vajadzības un
vēlmes;
12.2. mācību struktūru nosaka Skolas direktors;
12.3. apmācības maksas apmērus nosaka Ķeguma novada dome;
12.4. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas
lēmumu un Skolas direktora rīkojumu.
13. Ar uzņemto Audzēkņu vecākiem, uzsākot mācības, tiek noslēgts sadarbības līgums.
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 30.10.2006. apstiprinātie Birzgales Mūzikas
skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumi.
Audzēkņu uzņemšanas noteikumi apspriesti un pieņemti Mūzikas skolas pedagoģiskās
padomes sēdē 2016.gada 16.februārī, protokols Nr.1.
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