JĀZEPA MEDIŅA RĪGAS 1.MŪZIKAS SKOLA
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RĪKOJUMS
Rīgā
20.05.2020.

Nr. MS1-20-35-rs

Par audzēkņu uzņemšanu 2020./2021.
mācību gadam
Pamatojoties uz Ministra kabineta 2020. gada 7. maija rīkojumu Nr. 254
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu””, ar kuru visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 9. jūnijam tiek
pagarināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Jāzepa Mediņa Rīgas
1. mūzikas skolas (turpmāk – Skola) 15.05.2020. iekšējo noteikumu Nr. MS1-20-1-nts
”Izglītojamo uzņemšanas kārtība” 49. punktu, noteikt sekojošu kārtību audzēkņu
uzņemšanai 2020./2021. mācību gadam Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas
profesionālās ievirzes izglītības programmās 20V, 30V un interešu izglītības programmā
”Sagatavošanas programma”:
1. Organizēt iestājpārbaudījumus no 2020. gada 17. augusta līdz 19. augustam,
nodrošinot konsultācijas vienu nedēļu pirms iestājpārbaudījumiem.
2. Atļaut Skolas interešu izglītības programmas ”Sagatavošanas programma”
audzēkņiem iestājpārbaudījumus kārtot attālināti sekojošos termiņos:
2.1. specialitātē – līdz 2020. gada 25. maijam, iesūtot videoierakstu;
2.2. solfedžo – 2020. gada 25.-29. maijā tiešsaistē (Skype).
3. Atļaut Skolas profesionālās ievirzes izglītības 20V programmu audzēkņiem –
pretendentiem uz 7./9. klasi vai uz 10. klasi iestājpārbaudījumu vietā ņemt vērā sekojošus
vērtējumus:
3.1. specialitātē un klavierēs (kora klasei) – 2019./2020. mācību gada 1. semestra
mācību koncerta vērtējums;
3.2. solfedžo – 2019./2020. mācību gada 1. semestra vērtējums vai noslēguma
eksāmena vērtējums, ja tāds kārtots iepriekšējā mācību gadā un šajā mācību gadā
solfedžo nav apgūts.
4. Nodrošināt iespēju rīkojuma 2. un 3. punktā minētajiem Skolas audzēkņiem
iestājpārbaudījumus kārtot 2020. gada 17.-19. augustā, ja vecāki vai personas, kas realizē
vecāku varu, nepiekrīt iestājpārbaudījumu kārtošanai attālināti vai ja pretendents vēlas
uzlabot iestājpārbaudījuma vērtējumu vienā vai vairākos mācību priekšmetos.
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5. Direktores vietniecēm izglītības jomā Laurai Stašai un Santai Puriņai
kontrolēt rīkojuma izpildi.

Direktore

Maulvurfa

J. Strode

67181677

.
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