Kārtas Nr.
izglītojamo reģistrācijas grāmatā

IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt Ogres Basketbola skolā
INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO
VĀRDS
UZVĀRDS

-

PERSONAS KODS
Izglītojamā tālruņa Nr.
Izglītības iestāde, klase
Faktiskā dzīvesvietas adrese
Deklarētā dzīvesvietas adrese
* 3+ Ģimenes karte
** Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss
*** Bāreņa statuss vai bērna invaliditāte
**** Ogres Basketbola skolā mācās 2 vai vairāk
bērni no vienas ģimenes

 ir
 ir
 ir
 jā

 nav
 nav
 nav
 nē

3+ Ģimenes kartes
iesniegšanas datums:
OBS informēšanas datums
par statusa piešķiršanu:
OBS informēšanas datums
par statusa piešķiršanu:

IZGLĪTOJAMĀ LIKUMISKO PĀRSTĀVJU KONTAKTINFORMĀCIJA
Vārds, uzvārds

Tālruņa nr.

e-pasta adrese

IZGLĪTOJAMĀ UZŅEMŠANA, ATSKAITĪŠANA, APLIECĪBAS IZSNIEGŠANA
(aizpilda Ogres Basketbola skola)
Rīk. nr.

Datums

Direktores paraksts

Izglītojamais uzņemts
Izglītojamais atskaitīts
Izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
(20V 813001 Basketbols), sērija ____ Nr. _____________
Izglītojamais uzņemts
Izglītojamais atskaitīts
Izsniegta apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
(30V 813001 Basketbols), sērija ____ Nr. _____________
SSG

MT 1

MT 2

MT 3

MT 4

MT 5

MT 6

MT 7

SMP 1

SMP 2

SMP 3

ASM

Esmu informēts par Ogres Basketbola skolas īstenoto izglītojamā personas datu apstrādi:
Ogres Basketbola skola apstrādā tostarp ievāc, uzglabā šajā iesniegumā un citos
dokumentos ietvertos bērna un viņa likumiskā pārstāvja personas datus, lai ikdienā īstenotu
profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanas procesu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem.
Ogres Basketbola skola arī periodiski publicē informāciju par pasākumiem un aktivitātēm
Ogres Basketbola skolā vai ārpus tās dažādos Ogres Basketbola skolas vai Ogres novada
pašvaldības informācijas resursos, tai skaitā Interneta vietnē, preses izdevumos, gada grāmatās.
Atsevišķos gadījumos Ogres Basketbola skola var nodot datus publiskošanai reģionālajā vai
nacionālajā presē, vai citos informācijas resursos, it īpaši izglītojamā augstvērtīgu rezultātu un
sasniegumu gadījumā.
Ogres Basketbola skola publisko informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, jo Ogres
Basketbola skola kā publiskai institūcijai ir pienākums informēt sabiedrību par tās darbību, kas
tiek (pilnībā vai daļēji) finansēta no sabiedrības locekļu (nodokļu maksātāju) līdzekļiem.
Ja izglītojamā pārstāvis nevēlas, ka tiek publiskoti izglītojamā personas dati, aicinām
vecākus iepriekš interesēties par tiem pasākumiem un aktivitātēm, kuru informāciju ir paredzēts
publiskot, un nodrošināt sava bērna nepiedalīšanos šajos pasākumos.
Apliecinu, ka esmu iepazīstināts (-a) ar Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, nodarbību
specifiku.

PIEVIENOTIE DOKUMENTI
1.

Obligāti iesniedzamie dokumenti:
1.1. Ģimenes ārsta izziņa par atļauju nodarboties ar paaugstinātu fizisko slodzi programmā
Basketbols.
1.2. Izglītojamā personas apliecinošā dokumenta oriģināls (uzrādīt).
(Pase, elektroniskā identifikācijas karte (eID), dzimšanas apliecība, Ogres novada
iedzīvotāja karte).

2.

Papilddokumenti:
2.1. Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” kopija kā arī iesniegt atkārtoti
Latvijas Goda ģimenes apliecības “3+ Ģimenes karte” kopiju, kad ir beidzies kartes
derīguma termiņš*
(50% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).
2.2. Izziņas vai cita apliecinoša dokumenta kopija par trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusu**
(100% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).
2.3. Izziņas vai cita apliecinoša dokumenta kopija par bāreņa statusu vai bērna invaliditāti
***
(100% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).

3.

Papildinformācija:
3.1. Atzīmēt, ja Ogres Basketbola skolā mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes****
(50% atlaides piešķiršanai no noteiktās mācību maksas).

__________________________________

__________________________________

Izglītojamā likumiskā pārstāvja paraksts

paraksta atšifrējums

