
Braitonas un Hovas skolu uzņemšanas buklets 
2015./2016. mācību gadam 

 
Ievads 
 
Šis uzņemšanas pasākumu apkopojums paredzēts vecākiem, kuru dzimtā 
valoda nav angļu. Ja pēc šī apkopojuma izlasīšanas jums radīsies vēl kādi 
jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Skolu uzņemšanas grupu pa tālruni (01273) 
293653 vai EMAS pa zemāk norādīto tālruni, vai rakstot uz e-pastu 
schooladmissions@brighton-hove.gov.uk. 
 
Ja jūsu bērnam angļu valoda nav dzimtā valoda, viņam var būt 
nepieciešama palīdzība skolā. Etnisko minoritāšu sasniegumu dienests 
(Ethnic Minority Achievement Service – EMAS) nodrošina šādu 
palīdzību. Dienesta mērķis ir palīdzēt bērniem, kam angļu valoda ir 
svešvaloda, apgūt mācību programmu, kā arī atbalstīt skolas šo skolēnu 
vajadzību nodrošināšanai, attīstīt un stiprināt saikni starp mājām un 
skolu, kā arī veicināt saikni ar citām aģentūrām. Sīkākai informācijai par 
šo dienestu, lūdzu, zvaniet pa tālruni (01273) 507367. 
 

1. Īss izklāsts par uzņemšanas pasākumiem pirmā pamatposma (mazo 
bērnu/sākumskolās) un otrā pamatposma (junioru skolās) skolās 
2015. gada septembrī 
 
1. Sākumskolās tiek uzņemti bērni vecumā no 4 līdz 11 gadiem 

Mazo bērnu skolās tiek uzņemti bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem 
Junioru skolās tiek uzņemti bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem 
Vidusskolās tiek uzņemti bērni vecumā no 11 līdz 16 gadiem 
Uzņemšana vidusskolas pēc obligātās izglītības programmas (t.s. sestajās 
klasēs) šajā bukletā netiek apskatīta. 

2. Izmantojiet uzņemšanas bukletā ietverto informāciju un, ja iespējams, 
apmeklējiet skolas. Tas palīdzēs izvēlēties un izvērtēt, kādās skolās labāk 
mācīties bērnam. Pārliecinieties, ka līdz tām var viegli nokļūt. 

 

3. Piesakieties tiešsaistē tīmekļa vietnē www.brighton-
hove.gov.uk/schooladmissions vai nosūtiet veidlapu bukleta 3. lpp. uz 
norādīto adresi līdz 2015. gada 15. janvāra plkst. 15.00. Ja jūsu 
pieteikums tiks saņemts pēc iepriekš norādītā termiņa beigām, tas netiks 
izskatīts līdz tam brīdim, kamēr nebūs izskatīti visi laicīgi nosūtītie 
pieteikumi, un līdz tam laikam jūsu izvēlēto skolu klases varētu jau būt 
nokomplektētas. 

 
4. Ja jūsu pieteikums ir saņemts ar nokavēšanos tādēļ, ka tikko esat 

pārcēlušies uz citu dzīvesvietu, jums būs jānosūta savu pieteikumu un 
jaunās adreses apliecinājumu līdz 2015. gada 13. martam. Pretējā 
gadījumā jūsu pieteikums tiks uzskatīts par novēlotu. 

http://www.brighton-hove.gov.uk/schooladmissions
http://www.brighton-hove.gov.uk/schooladmissions


5. Mēs ņemsim vērā jūsu pieteikumā norādīto informāciju un visus 
pievienotos apliecinājumus, un nosūtīsim jums vēstuli, kurā būs norādīts, 
kurā skolā jūsu bērnam ir piešķirta vieta. 

 
6. Ja jūs neapmierina skola, kurā jūsu bērnam piešķirta vieta, jūs varat 

vērsties neatkarīgā skolu uzņemšanas apelāciju kolēģijā (Independent 
School Admissions Appeal Panel). 

2. Piemērotākās skolas izvēle 
 
Izvēloties piemērotāko skolu, jums derētu ņemt vērā šādus punktus:  
 
Vai esat apmeklējuši šo skolu? Veicamie pasākumi apmeklējumiem un 
sīkāka informācija par atvērto durvju dienām norādīta bukleta 29.–37. lpp. 
Skolā var nebūt neviena, kas runā jūsu izcelsmes valsts valodā, un, ja neesat 
droši, ka spēsiet sazināties ar uz vietas esošajiem cilvēkiem, jums derētu 
paņemt līdzi kādu, kurš var jums tulkot. 
 
Vai ikdienā līdz skolai ir viegli nokļūt? 
 
Vai uz skolu iet sabiedriskais transports? 
 
Vai esat apskatījis(-usi) skolas reklāmizdevumus vai redzējis OFSTED 
(Izglītības standartu, bērnu dienestu un prasmju biroja) ziņojumu par 
attiecīgo skolu? Tajos ietverta informācija par skolām. Tos varat saņemt no 
skolām. OFSTED ziņojumus jūs varat iegūt arī tīmekļa vietnē 
www.ofsted.gov.uk 
 
Vai jūsu bērns atbilst baznīcu skolu (Church Aided Schools) kritērijiem?  
Pilsētas dome koordinē uzņemšanas priekšnoteikumus baznīcu skolās. 
Cilvēkus, kas izvēlas, kurus bērnus uzņemt skolās, dēvē par Uzņemšanas 
varas pārstāvjiem (Admissions Authorities). Braitonas un Hovas dome (dēvēta 
arī par Vietējo varu vai VV (Local Authority vai LA)) ir uzņemšanas vara 
uzņemšanai pašvaldību skolās. Baznīcu skolām (anglikāņu baznīcas un 
Romas katoļu skolām) uzņemšanas varas pārstāvji ir skolu pārvaldnieki. Ja 
jūs vēlaties pieteikt bērnu baznīcas skolā, jums jāapsver, vai jūsu bērns atbilst 
šo skolu prioritātēm. Tās uzskaitītas bukleta 38.–59. lpp. Jums vajadzētu 
aizpildīt Braitonas un Hovas skolas izvēles veidlapu un ietvert tajā visas 
baznīcu skolas, kurām vēlaties pieteikt savu bērnu. 
 
Skolu izvēle tiek izskatīta vienlīdzīgi. Visu skolu izvēle tiks izskatīta 
vienlīdzīgi, neatkarīgi no tā, vai esat attiecīgo skolu norādījuši kā pirmo, otro 
vai trešo. Ja mēs varēsim jums piedāvāt vietu bērnam vairāk nekā vienā no 
jūsu izvēlētajām skolām, mēs piedāvāsim vietu tajā, kura atrodas visaugstāk 
jūsu skolu izvēles sarakstā. Dažreiz mēs nevaram piedāvāt vietu nevienā no 
jūsu izvēlētajām skolām, un tādā gadījumā mēs piedāvāsim vietu tajā skolā, 
kas atrodas vistuvāk jūsu dzīvesvietai un kurā ir pieejama vieta. 
 
Kāds bija pieprasījums uz vietām skolā iepriekšējos gados? Katrai skolai 
ir ierobežots uzņemamo skolēnu skaits. Skolās uzņemamo skolēnu skaits šim 
mācību gadam norādīts bukleta 31.–39. lpp. Apdomājiet, vai jūsu izvēlētajās 



skolās parasti pieteikto skolnieku skaits pārsniedz vietas, jo tas var ietekmēt 
iespējas iegūt vietu, it īpaši, ja nedzīvojat attiecīgās skolas tuvumā. 
 
Ja skolā ir vairāk vietu nekā pieteikto bērnu, principā jebkuram, kurš 
pieteiksies, tiks piedāvāta vieta. Gadījumos, kur pašvaldību skolām ir vairāk 
pieteikto bērnu, nekā vietu, mēs vadīsimies pēc pieciem zemāk uzskaitītajiem 
uzņemšanas prioritātes kritērijiem, lai izlemtu, kuram piešķirt vietu. 
 
3. Uzņemšanas prioritātes kritēriji 
 
Ja pašvaldības skolā pieteikumu skaits pārsniedz vietu skaitu, mēs, lemjot par 
vietas piešķiršanu, vadāmies pēc pieciem uzņemšanas prioritātes kritērijiem. 
Atcerieties, baznīcu skolām ir pašām savi uzņemšanas prioritātes kritēriji. 
 
1) Bērni vietējās varas aprūpē un bērni, kuri jau iepriekš bija vietējās 

varas aprūpē. 
 

2) Svarīgi medicīniski vai citi ārkārtas iemesli attiecīgās skolas 
apmeklēšanai. Medicīnisku iemeslu gadījumā, jums jāiesniedz 
pamatojoša, ārsta apstiprināta informācija. Citu iemeslu gadījumā 
jāiesniedz neatkarīgs profesionāls apliecinājums. To jāiesniedz kopā ar 
jūsu pieteikumu. Šī informācija tiks izskatīta un nodota attiecīgajiem 
profesionāļiem viņu vērtējumam, lai noteiktu, vai jūsu bērns atbilst šai 
kategorijai. 

 
3) Bērni ar radniecības saitēm 

Tas ir piemērojams tikai gadījumā, ja cits bērns dzīvo tajā pašā mājā, kurā 
dzīvo jūsu bērns, kurš sāks mācības jūsu izvēlētajā skolā no 2015. gada 
septembra. 

 
Ja brālis vai māsa mācās vidējās pēc obligātās izglītības programmā vai 
pirmsskolas programmā, tas neskaitīsies. 

 
Ja kādas mazo bērnu un junioru skolas ir saistītas, šis piesakāmā bērna 
radinieks var mācīties jebkurā no saistītajām skolām un var būt jaunāks vai 
vecāks (informāciju par saistītajām mazo bērnu un junioru skolām skatiet 
bukleta 21. lpp.). 
 

4) Bērni, kas pāriet no savstarpēji saistītas mazo bērnu skolas uz junioru 
skolu (skatiet sarakstu bukleta 21. lpp.) 

 
5) Citi bērni 

 
Tiklīdz ir piedāvātas vietas pēc 1., 2., 3. un 4. prioritātes kategorijas, 
atlikušās vietas tiek piedāvātas citiem bērniem. 
 
Papildu nosacījumi 
 
Ja pieteikti vairāki bērni, nekā skolā ir vietu, pēc jebkura no 
iepriekšminētajiem kritērijiem, vietas tiks piedāvātas tiem, kas dzīvo tuvāk 



skolai un šo skolu izvēlējušies kā pirmo. Vietējā vara noteiks, kurš dzīvo 
tuvāk, izmantojot datorprogrammu, kas izmēra īsāko pieejamo maršrutu 
starp jūsu dzīvesvietu un skolu. 
 
Jums var tikt lūgts uzrādīt adreses un bērnu radniecības apliecinājumu. 
 

Ja jūsu bērnam netiek piešķirta vieta jūsu izvēlētajā skolā, jūs varat vērsties 
neatkarīgā skolu uzņemšanas apelāciju kolēģijā. Ja jums šķiet, ka nevarēsiet 
pietiekami labi svešvalodā liecināt apelācijas lietas izskatīšanā, varat lūgt 
piešķirt tulku, kuru nodrošināsim bez maksas. Ja jūsu bērnam netiek piešķirta 
vieta jūsu primāri izvēlētajā skolā, jūsu vārds automātiski nonāks gaidīšanas 
sarakstā. 
 
4. Skolu saraksts 
 
Bukleta 29.–37. lpp. ir visu Braitonas un Hovas apgabala skolu saraksts. 29.–
35. lpp. uzskaitītas pamatskolas un mazo bērnu skolas, 36.–39. lpp. 
uzskaitītas visas junioru skolas. 
Secībā no kreisās uz labo norādīti: skolu nosaukumi, adreses un telefona 
numuri. Direktora vārds. Kopējais skolēnu skaits skolā. Uzņemamo skolēnu 
skaits jaunajam mācību gadam (pieejamo vietu skaits). Cik daudz bērnu tika 
pieteikti skolā pagājušajā gadā. Cik daudz vietu tika piešķirts pagājušajā gadā 
(saskaņā ar uzņemšanas prioritātes kritērijiem). Datumi un laiki, kuros varat 
apmeklēt skolu, lai to apskatītu. 
 
Ar * atzīmētās skolas ir baznīcu skolas, kas nozīmē, ka tās ir saistītas ar kādu 
no kristiešu baznīcām. Šīs skolas finansē valsts un vecākiem nav jāmaksā, lai 
bērns varētu tajās mācīties. 
 
Ja jums ir kādas neskaidrības par skolu sarakstu, lūdzu, sazinieties ar mums 
un mēs centīsimies palīdzēt. 
 
5. Skolas maiņa citā laikā 
 
Var būt vairāki iemesli, kādēļ jūs varētu vēlēties mainīt bērna skolu, 
piemēram, pārcelšanās, uzvedības vai disciplīnas problēmas, vai arī vēlme, 
lai ģimenes bērni mācās vienā skolā. Ar šiem jautājumiem, kas saistīti ar 
pašvaldību skolām, nodarbojas vietējā vara. Baznīcu skolas par uzņemšanu 
lemj pašas, un sīkākas informācijas iegūšanai vajadzētu sazināties ar 
attiecīgās skolas direktoru. 
 
Ja vēlaties pārcelt bērnu uz citu skolu laikā, kas neatbilst parastajiem pārejas 
termiņiem, mums var būt sarežģītāk nodrošināt jūsu bērnam vietu izvēlētajā 
skolā. Bērniem, kas pārceļas uz kādu apgabalu, skolās netiek rezervēta vieta.  
Jums var tikt lūgts uzrādīt jaunās dzīvesvietas adreses apliecinājumu. 
Pārcelšanas prioritāšu izvēles veidlapu (Transfer Preference form) varat 
saņemt skolu uzņemšanas daļā (School Admissions). 
 
6. Transports no mājām uz skolu 

 



Domei ir pienākums nodrošināt bezmaksas transportu no mājām uz skolu tikai 
tiem bērniem, kas no attiecīgās skolas dzīvo vairāk nekā 3 jūdžu attālumā, un 
bērniem, kas jaunāki par astoņiem gadiem – vairāk nekā 2 jūdžu attālumā. 
Lielākā daļa Braitonā un Hovā dzīvojošo skolēnu neatbilst kategorijai, kam 
pienākas bezmaksas transports, jo viņi dzīvo attālumā, kas pēc likuma 
mērojams kājām. Attālumi tiek mērīti, aprēķinot visīsāko pieejamo maršrutu. 
“Atbilstoša” skola ir tuvākā skola jūsu dzīvesvietai, kas piemērota jūsu bērna 
vecumam un izglītības vajadzībām, un kurā ir brīva vieta.  
 
Iespējams, dome var palīdzēt arī gadījumos, ja jūsu bērns nav pietiekami 
fiziski vesels, lai ietu uz skolu kājām (vai pamatskolu skolēnu gadījumā, ja 
jums ir kādas medicīniska rakstura problēmas, kas liedz nogādāt bērnu skolā) 
vai, ja jūsu bērns mācās skolā bērniem ar īpašām vajadzībām. 
 
Transports 16–18 gadu veciem skolēniem 
Skolēniem šajā grupā var būt pieejama palīdzība. Lai iegūtu sīkāku 
informāciju, lūdzu, sazinieties ar skolēnu atbalsta grupas vadītāja vietnieku 
Braienu Dīkinu (Bryan Deakin, Assistant Team Manager, Student Support) pa 
tālruni (01273) 293608. 
 
Sūdzības par transportu 
Jebkura sūdzība no vecākiem par transportu no mājām uz skolu tiks 
nekavējoties izskatīta. 
 
7. Vispārīga informācija 
 
Sūdzības  
Lielākā daļa ar skolām saistīto sūdzību tiks risinātas tiešu sarunu ceļā starp 
vecākiem/aprūpētājiem un skolu administrāciju. Daudzās skolās būs noteikta 
sūdzību risināšanas kārtība, lai vecākiem/aprūpētājiem būtu skaidrs, kā 
jārīkojas, ja viņus neapmierina kāds skolas dzīves aspekts, kas iespaido viņu 
bērnu vai pašus. Vecākiem/bērniem vajadzētu sazināties ar Bērnu un 
jaunatnes trasta organizāciju (Children and Young People’s Trust) tikai tad, ja 
skolas sūdzību izskatīšanas kārtībā lietu nav izdevies atrisināt. 

 
Skolas ceturkšņu un brīvdienu datumi 2015./2016. mācību gadā 
 
2015. gada rudens ceturksnis 
 
Skola sākas: trešdien, 3. septembrī 
Ceturkšņa pārtraukums: no pirmdienas, 26. oktobra līdz piektdienai, 
30. oktobrim 
Ceturksnis beidzas: piektdien, 18. decembrī 
 
2016. gada pavasara ceturksnis 
 
Skola sākas: otrdien, 5. janvārī 
Ceturkšņa pārtraukums: no pirmdienas, 15. februārim līdz piektdienai, 
19. februārim 
Ceturksnis beidzas: ceturtdien, 24. martā 



 
2016. gada vasaras ceturksnis 
 
Skola sākas: pirmdien, 11. aprīlī  
Ceturkšņa pārtraukums: no pirmdienas, 30. maija līdz piektdienai, 3. jūnijam 
Ceturksnis beidzas: piektdien, 22. jūlijā 
 
Atliktā uzņemšana mazo bērnu/pamatskolā 
Braitonā un Hovā bērni parasti sāk iet skolā tajā mācību gadā, kurā iekrīt viņu 
piektā dzimšanas diena. Bērni, kas dzimuši2010. gada 1. septembrī un 
2011. gada 31. augustā, parasti sāks iet skolā no 2015. gada septembra. 
Tomēr jūsu bērnam pēc likuma nav obligāti jāsāk iet skolā līdz savai piektajai 
dzimšanas dienai. 
 
Ja jūsu bērns ir dzimis laikā no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 
31. decembrim, viņš vai viņa var sākt iet skolā ar 2015. gada septembri, vai 
arī jūs varat lūgt atlikt uzņemšanu līdz 2016. gada janvārim. 
 
Ja jūsu bērns ir dzimis laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 
31. augustam, viņš vai viņa var sākt iet skolā ar 2015. gada septembri, vai arī 
jūs varat lūgt atlikt uzņemšanu līdz 2016. gada janvārim vai 2016. gada 
aprīlim. 
Lai atliktu uzņemšanu, jums jāiesniedz pieteikums uz vietu līdz iesniegšanas 
termiņa beigām, t.i. 2015. gada 15. janvārim, un jāpaziņo skolai, kurā jūsu 
bērnam piešķirta vieta, ka jūs pieņemat vietu, bet vēlaties atlikt 
uzņemšanu. Ja to neizdarāt, vieta tiks anulēta un piešķirta citam bērnam. 
 
Ja jūsu bērns ir dzimis laikā no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 
31. augustam un jūs nevēlaties viņu sūtīt skolā līdz 2016. gada septembrim, 
jūsu bērns varēs sākt mācības 1. klasē, nevis uzņemšanas klasē. Vietu nevar 
atstāt brīvu pēc 2016. gada aprīļa un jums atkārtoti būs jāiesniedz pieteikums, 
lai bērnu uzņemtu 1. klasē. 


