novirziens “Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība”
Ventspils 2. vidusskolas direktorei I.Keišai
__________________________________
vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds
__________________________________
vecāka (aizbildņa) tālruņa numurs
__________________________________
vecāka (aizbildņa) e-pasts

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu____________________________________ _________________
vārds, uzvārds

personas kods

Ventspils 2. vidusskolas 10. klasē, lai apgūtu vispārējās vidējās izglītības programmu ar novirzienu
“Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība”
un padziļinātos kursus (obligāti izvēlēties 3):







Svešvaloda II (angļu C1)
Matemātika II
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Komercdarbības pamati un tirgzinības pamati

Lūdzu manam/ai dēlam/meitai mācīt otro svešvalodu (krievu vai vācu) _________________.
Iekavās norādīt, kuru svešvalodu mācījās pamatskolas klasēs (________________________).
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:




apliecības par pamatizglītību kopija;
sekmju izraksta kopija;
medicīniskā karte (026/u veidlapa vai cits normatīvajos aktos noteiktu izsmeļošu veselības
stāvokli raksturojošs dokuments).

Ziņas par izglītojamo:
___________________________________________________________________________
izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
___________________________________________________________________________
izglītojamā faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
izglītojamā tālruņa numurs ________________




e-pasts _______________________________________

Iepazinos ar Ventspils 2. vidusskolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, Ventspils 2.
vidusskolas nolikumu, izvēlēto programmu.
Piekrītu/nepiekrītu, ka skolēna vārds, uzvārds, uzņemtās fotogrāfijas un video, kas saistīts
ar skolas mācību un audzināšanas procesa atspoguļošanu un kurā redzams mans bērns vai
viņa veidots darbs, tiek izmantots skolas tīmekļa vietnēs, citos e-vides resursos, skolas
informācijas stendos, bukletos.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Esmu informēts/ta, ka piesakot bērnu izglītības iestādē, šajā iesniegumā sniegtie personas dati:
1) tiks ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē (VIIS) un dati tiks apstrādāti
izglītības iestādes noteikto mērķu sasniegšanai;
2) norādītais iesniedzēja e-pasts tiks izmantots informācijas nosūtīšanai.
Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Ventspils 2. vidusskolas noteiktā mērķa īstenošanai:
nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību, t.sk. administrēt mācību un audzināšanas procesu
Ventspils 2.vidusskolā, Kuldīgas ielā 65, Ventspilī, LV-3601

______________
Datums

_________________
Izglītojamā paraksts
__________________
Vecāku paraksts

Pamatojoties uz Ventspils 2.vidusskolas 10. klašu uzņemšanas komisijas lēmumu un direktores
2021.g. “_______” __________________ rīkojumu Nr._______________,
izglītojamais (-ā)__________________________________________________________
uzņemts (-a) vispārējās vidējās izglītības programmā ar novirzienu “Matemātika, inženierzinātnes vai

uzņēmējdarbība”.

Direktore

I. Keiša

Personas datu pārzinis ir Ventspils 2. vidusskola, Kuldīgas ielā 65, Ventspils, datu apstrādes mērķis –
iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma 3. panta otrā daļa, MK 2005. gada 18.oktobra
noteikumu Nr.779 “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai
nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3. punkts.

