Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
10. klasēs 2017./2018. māc. g.
1. Pretendentu pieteikšanās iestājpārbaudījumiem
Pieteikšanās notiks elektroniski no 2017. gada 29. marta līdz 2. maijam
Ģimnāzijas mājas lapā (tīmekļa vietne http://www.rv2g.edu.lv ar norādi (saiti), kurā
var pieteikties). Pretendenti izvēlas izglītības programmu.
2. Iestājpārbaudījumu norise
2017. gada 6. maijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Kr.Valdemāra ielā 1:
plkst. 10.00 iestājpārbaudījums Matemātika (visās vidējās izglītības programmās,
izņemot vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā);
plkst. 13.00 iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture (tikai vispārējās vidējās
izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā).
3. Rezultātu publicēšana
Iestājpārbaudījumu rezultātus publicēs trīs darba dienu laikā pēc
iestājpārbaudījuma
norises
Ģimnāzijas
mājas
lapā
(tīmekļa
vietne
http://www.rv2g.edu.lv), norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos
punktus.
4. Uzņemšana
Ieteikumu par uzņemšanu konkrētā izglītības programmā publicēs Ģimnāzijas
mājas lapā, norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus. Papildus
publicē to pretendentu kodu sarakstu, kuriem piedāvāts statuss “rezerve” – pretendenti,
kuri saņems piedāvājumu iestāties ģimnāzijā, ja kāds no uzņemšanai ieteiktiem
pretendentiem atteiksies no piedāvājuma.
Ģimnāzija plāno uzņemt piecas klases, katrā izglītības programmā pa vienai
klasei.
5. Dokumentu pieņemšana
Pretendenti, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu iestāties Ģimnāzijā, dokumentus
iesniedz kopā ar vecākiem 2017. gada 12. un 13. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00:
Iesniedzamie dokumenti:
1. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
2. vecāku iesniegums, kuru aizpilda uz vietas;
3. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
4. medicīnas kartes
Ja 2017. gada 13. jūnijā līdz plkst. 17.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem
pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis, piedāvājums tiks izteikts pretendentam ar
statusu “rezerve” iegūto punktu secībā.
6. Starptautiskā bakalaurāta programma
Saskaņā ar Kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 9.
SB klases skolēni pēctecīgi turpina apgūt vispārējās izglītības programmā integrētu

Starptautiskā bakalaurāta Middle Years Programme programmu, kuru viņi ir uzsākuši
7. klasē.
2017. gadā uzņemšanā Starptautiskā bakalaurāta Diplome Programme 10. klasē
netiks izsludināta. Uzņemšana 10. SB klasē tiks izziņota līdz 30. maijam tikai tādā
gadījumā, ja būs brīvas vietas. Pretendentiem būs jānokārto iestājpārbaudījumi
Matemātika un Angļu valoda.
7. Papildus informācija
2017. gada 20. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē notiks
Informācijas diena pretendentiem uz 10. klasēm.

