Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
informācija par skolēnu uzņemšanu 7. klasēs
2019./ 2020. mācību gadā
ĢIMNĀZIJAS MĀJAS LAPĀ IEVIETOTA
1. Pretendentu uz 7. klasi pieteikšanās iestājpārbaudījumiem
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz Rīgas Valsts 1.ģimnāziju, Rīgas Valsts 2.ģimnāziju un
Rīgas Valsts 3. ģimnāziju (turpmāk – Ģimnāzijas). Piesakoties iestājpārbaudījumam, Jūs
apstiprināt iesniegto datu pareizību, kā arī piekrītat iesniegto datu apstrādei iestājpārbaudījuma
organizēšanai un vērtējuma rezultātu apkopošanai. Datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments. Datu saņēmēji ir iestājpārbaudījuma organizatori,
iestājpārbaudījuma Rīcības komisija.

Pieteikšanās elektroniski no 2019. gada 20.marta līdz 27. aprīlim ģimnāziju mājas lapās
(arī tīmekļa vietnē http://www.rv2g.edu.lv ir norāde (saite), kurā var pieteikties).
2. Iestājpārbaudījumu norise
Iestājpārbaudījums notiks 2019.gada 11.maijā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, Rīgā un
Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Rīgā. Konkrētu iestājpārbaudījuma vietu un
telpu pretendents var uzzināt dienu pirms iestājpārbaudījuma Ģimnāziju tīmekļa vietnēs vai
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas vestibila stendā. Uzdevumu risināšanas laiks 3 astronomiskās stundas
(180 minūtes).

3. Rezultātu publicēšana
Iestājpārbaudījuma rezultātus publicē piecu darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma norises Rīgas Valsts 1.,2., 3. ģimnāzijas mājas lapās, norādot
pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.
Vienlaicīgi tīmekļa vietnē ( http://www.rv2g.edu.lv) atbilstoši pretendentu
iegūtajam punktu skaitam tiek publicēts uzaicinājums līdz 24. maijam elektroniski
reģistrēties konkursam uz RV2.Ģ 7. klasi. Konkurss notiek atbilstoši iegūto punktu
skaitam.
4. Uzņemšana
Ieteikumu par uzņemšanu 7. klasē publicē Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas mājas lapā,
norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.
Ģimnāzija uzņem četras 7. klases, katrā klasē – 30 skolēni.
Galīgo projektu par ieteikumu uzņemšanai pēc pretendentu kodiem publicē RV2.Ģ
mājas lapā http://www.rv2g.edu.lv līdz 28. maijam un elektroniski nosūta vecākiem
uzaicinājumu 2019. gada 3.jūnijā iesniegt dokumentus.
5. Dokumentu pieņemšana
Pretendentu vecāki, kuru bērni ir saņēmuši uzaicinājumu iestāties ģimnāzijā,
dokumentus iesniedz personīgi 2019. gada 3.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ierodoties
iesniegt dokumentus, jāuzrāda personu (vecāka un skolēna) apliecinoši dokumenti.
Iesniedzamie dokumenti:
1. 6. klases liecība;

2. vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas).
Ja kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus neiesniedz līdz
2019. gada 3. jūnijam plkst. 17.00, piedāvājums tiek izteikts nākamajam pretendentam ar
augstāko iegūto punktu skaitu.

6. Starptautiskā bakalaurāta programma
2019./2020. mācību gadā Starptautiskā bakalaurāta programmā (MYP) uzņemšana
nav plānota.
7. Papildus informācija
2019. gada 4. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē organizē
Informācijas dienu.

