Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
informācija par skolēnu uzņemšanu 10. klasēs
2019./ 2020. mācību gadā
ĢIMNĀZIJAS MĀJAS LAPĀ IEVIETOTA (27.03.2019., precizēta 10.04.2019.)
1. Pretendentu pieteikšanās iestājpārbaudījumiem
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
organizē kopīgu iestājpārbaudījumu Matemātika.
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam Matemātika visās RV2.Ģ izglītības programmās,
izņemot humanitārā virziena programmu, notiek elektroniski laikā no 2019. gada 20.
marta līdz 24. aprīlim Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vai Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, vai Rīgas
Valsts 3. ģimnāzijas mājas lapā – jāpiesakās vienā no ģimnāzijām.
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam Latviešu valoda un vēsture RV2.Ģ humanitārā
virziena programmā notiek RV2.Ģ tīmekļa vietnē http://www.rv2g.edu.lv. Ja kāds
pretendē uz visām RV2.Ģ izglītības programmām, jāpiesakās un jākārto abi
iestājpārbaudījumi.
2. Iestājpārbaudījumu norise
Iestājpārbaudījums Matemātika notiek 2019. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijas, Raiņa bulvārī 8, vai Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Kr. Valdemāra ielā
1, telpās. Pretendentus sakārto alfabētiskā secībā un informācija par izvietojumu publicē
RV1.Ģ mājas lapā dienu pirms iestājpārbaudījuma.
Iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture (tikai uz RV2.Ģ humanitārā virziena
programmu) notiek 27. aprīlī plkst. 14.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Kr. Valdemāra ielā 1.
3. Rezultātu iestājpārbaudījumā Matemātika publicēšana
Iestājpārbaudījuma Matemātika rezultātus publicē piecu darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma norises RV1.Ģ mājas lapā (tīmekļa vietne http://www.rv1g.edu.lv),
norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.
Vienlaicīgi RV2.Ģ tīmekļa vietnē http://www.rv2g.edu.lv atbilstoši pretendentu
iegūtajam punktu skaitam publicē uzaicinājumu līdz 2019. gada 10. maijam
reģistrēties elektroniski konkursam uz RV2.Ģ 10. klasi, norādot izvēlēto izglītības
programmu. Konkurss tiek organizēts atbilstoši iestājpārbaudījumā iegūtajam punktu
skaitam.
4. Rezultātu iestājpārbaudījumā Latviešu valoda un vēsture publicēšana
Iestājpārbaudījuma Latviešu valoda un vēsture rezultātus publicē Rīgas Valsts 2.
ģimnāzijas mājas lapā (tīmekļa vietnē http://www.rv2g.edu.lv) publicē piecu darba dienu
laikā pēc iestājpārbaudījuma norises RV2.Ģ tīmekļa vietnē, norādot pretendenta kodu un
iestājpārbaudījumā iegūtos punktus.
5. Uzņemšana
Ģimnāzija uzņem 5 klases (viena no tām īsteno humanitārā virziena programmu),
katrā klasē – 30 skolēni.
Projektu par ieteikumu uzņemšanai pēc pretendentu kodiem publicē tīmekļa vietnē
http://www.rv2g.edu.lv līdz 2019. gada 16. maijam. Elektroniski nosūta vecākiem
uzaicinājumu 17. jūnijā iesniegt dokumentus.
6. Dokumentu pieņemšana

Pretendentu vecāki, kuru bērni ir saņēmuši uzaicinājumu iestāties ģimnāzijā,
iesniedz dokumentus personīgi 2019. gada 17. jūnijā no plkst. 9.30 līdz 18.00. Ierodoties
iesniegt dokumentus, jāuzrāda personu (vecāka un skolēna) apliecinoši dokumenti.
Iesniedzamie dokumenti:
1. vecāku iesniegums (aizpilda uz vietas);
2. apliecības par pamatizglītību un tās pielikumu kopijas, uzrādot oriģinālus;
3. medicīnas karte (veidlapa Nr. 026/u, ja iepriekšējā skola to ir izsniegusi).
Ja kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus neiesniedz līdz
2019. gada 17. jūnijam plkst. 18.00, piedāvājums tiek izteikts nākamajam pretendentam
ar augstāko iegūto punktu skaitu.
7. Papildus informācija
2019. gada 3. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija aktu zālē organizē
Informācijas dienu.

