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Talsu novada Sporta skolas audzēkņu pārcelšanas,
pāriešanas uz citu sporta programmu un atskaitīšanas
noteikumi.
1. Audzēkņu pārcelšana
1.1. Jautājumu par audzēkņu pārcelšanu nākamajā mācību treniņu grupā
izskata Talsu novada Sporta skolas ( turpmāk skola) pedagoģiskā padome.
Lēmumu par audzēkņa pārcelšanu apstiprina ar skolas direktora rīkojumu.
1.2. Audzēkņu pārcelšana nākamajā mācību treniņu grupā notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1036 1.
pielikumu. “Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu
grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu
skaitu un vecumu”

2. Pāriešana un citu sporta programmu
2.1. Audzēknim, mainot sporta programmu, ir jāievēro sekojoši noteikumi
2.1.1. Rakstiski jāinformē ( iesnieguma formā) skolas direktors par sporta
programmas maiņas iemesliem;
2.1.2. Jāinformē par to attiecīgo sporta programmu treneri;
2.1.3. Jānodod iepriekš apgūtās sporta programmas lietošanā nodotais
sporta inventārs;
2.2. Audzēkņa pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek apstiprināta ar skolas
direktora rīkojumu.

3. Audzēkņa atskaitīšana
3.1. Audzēkņu atskaitīšana no izglītojamo skaita pieļaujama sekojošos
gadījumos:
3.1.1. Pamatojoties uz audzēkņu vecāku, vai personas kura to aizstāj,
iesniegumu;
3.1.2. Pārejot uz citu sporta skolu, sporta klubu, sporta organizāciju;
3.1.3. Ja audzēknis nepamatoti kavējis vairāk kā 50% no mācību treniņu
apmeklējuma;
3.1.4. Ja audzēknis atkārtoti pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus;
3.1.5. Audzēkņa slimības dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu;

3.1.6. Ģimenes apstākļu dēļ, iesniedzot audzēkņu vecāku, vai personas
kura to aizstāj, iesniegumu.
3.1.7. Dzīves vietas maiņa, iesniedzot audzēkņu vecāku, vai personas
kura to aizstāj, iesniegumu.
3.1.8. Ja audzēknis nav veicis vecāku līdzfinansējuma samaksu
pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”
3.1.9. Citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.
3.2. Jautājumu par audzēkņa atskaitīšanu no skolas izskata skolas pedagoģiskā
padome.
3.3.Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu apstiprina ar skolas direktora rīkojumu.

