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Nr.1

Iekš jās kārtības Noteikumi
Izdoti saskaņ ar Valsts p rvaldes iek rtas
likuma 72.panta pirm s daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „K rtība, k d nodrošin ma izglītojamo drošība
izglītības iest dēs un to organizētajos pas kumos” 3.5.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Liep jas Rai a 6.vidusskolas (turpm k – izglītības iest de) iekš j s k rtības Noteikumi ir
izdoti, iev rojot Izglītības likumu, Visp r j s izglītības likumu, B rnu tiesību aizsardzības
likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”K rtība k d
nodrošin ma izglītojamo drošība izglītības iest d s un to organiz tajos pas kumos” un
izglītības iest des nolikumu (turpm k – Noteikumi).
2. Noteikumi ir attiecin mi arī uz izglītības iest des apmekl t jiem, k arī uz izglītības
iest des administr ciju, pedagogiem un atbalsta person lu (turpm k – darbinieki).
Noteikumi ir izglītības iest des darba k rtības noteikumu neat emama sast vdaļa.
3. Noteikumu iev rošana nodrošina skol nu drošību un vi u tiesību iev rošanu.
4. Noteikumi nosaka:
4.1. skol nu, vi u vec ku un citu personu rīcību skol un t s organiz tajos pas kumos;
4.2. izglītības procesa organiz ciju;
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4.3. skol nu tiesības un pien kumus;
4.4. atbildību par Noteikumu neiev rošanu;
4.5. citus jaut jumus, kurus izglītības iest de uzskata par būtiskiem.
5. Noteikumu iev rošana visiem skol niem ir oblig ta.
6. Pirmo reizi skol ni un vi u vec ki vai aizbild i ar Noteikumiem tiek iepazīstin ti
iesniedzot iesniegumu par b rna uz emšanu skol , apliecinot to ar savu parakstu. Atk rtoti
ar Noteikumiem klases audzin t js skol nus iepazīstina septembra pirmaj ned ļ un
2.semestra pirmaj ned ļ . Iepazīšanos ar Noteikumiem skol ni apstiprina ar savu parakstu
klases instrukt žas veidlap . Atk rtoti vec kus ar Noteikumiem iepazīstina klases
audzin t js m cību gada pirmaj vec ku sapulc .
7. skol nu oblig tie ikdienas dokumenti ir:
7.1. skol nu apliecība vai ISIC karte;
7.2. elektroniska dienasgr mata e-klas .
II. Izglītības procesa organizācija un saistītie Noteikumi
8. M cību gada s kumu, semestrus, brīvlaikus un m cību gada beigas nosaka Ministru
kabineta Noteikumi par attiecīg m cību gada s kuma un beigu laiku.
9. M cības izglītības iest d notiek piecas dienas ned ļ .
10. M cību stundu s kums plkst. 9.00. Skolas durvis tiek atv rtas ne v l k k
plkst.7.45. M cību stundu s kums skolas remonta laik (no 01.01.2018) plkst. 8.00.
11. Skol ni skol ierodas laikus, lai līdz m cību stundu s kumam būtu klas vai
nodarbības viet un gatavi darbam.
12. M cību un rpusklases darbs skol notiek saska

ar m cību stundu sarakstu un

interešu izglītības nodarbību sarakstu, ko apstiprina skolas direktors.
13. Stundas ir organiz tas p c bloku sist mas – pa div m 40 minūšu m cību stund m.
M cību stundu bloki notiek saska

ar direktora apstiprin tu m cību priekšmetu

stundu sarakstu.
14. Katrs m cību stundu bloks s kas ar zvanu.
15. Katra m cību kabineta vadīt js vai skolot js, kurš str d šaj kabinet vai klas ,
vienojas ar klasi m cību gada s kum

par konkr tiem Noteikumiem un to

iev rošanas k rtību. Noteikumi ir izlikti skol niem brīvi pieejam viet .
16. Stundu izmai as n kamajai dienai direktora vietnieks izglītības jom public skolas
m jas lap citadaskola.lv un aplik cij Eduspace.
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17. Interešu izglītības, fakultatīvu un konsult cijas nodarbības notiek p c direktora
apstiprin ta nodarbību saraksta.
18. Starpbrīžu ilgums:
p c 1. bloka stundas 30 minūtes,
p c 2. bloka stundas 30 minūtes,
p c 3. bloka stundas 20 minūtes,
Skolas remonta laik

(no 01.08.2018) starpbrīžu ilgums 10 vai 15

minūtes.
19. Pas kumi skol niem skol beidzas:
5.-8.klas m – ne v l k k plkst.21.00;
9.-12.klas m – ne v l k k plkst.23.00;
iz muma gadījumos, saska ojot rakstiski ar skolas direktoru, var tikt
noteikti citi laiki.
20. Klases pas kumu laiks un saturs tiek saska oti ar direktoru. Klases pas kumu laik
par k rtību telp s atbild izglītojamie un klases audzin t js. P c pas kuma klases
telpa tiek sak rtota.
21. Klašu telpu atsl gas pirms stundas pa em skolot js no Skolas dežuranta un nog d
atpakaļ p c stundas. Ja klas stunda nenotiek, skolot jam klase j aizsl dz.
22. Starpbrīžos izglītojamiem aizliegts atrasties klases telp bez pedagoga uzraudzības.
23. Izglītojamajiem ir pieejama

dnīca izglītības iest d . 5.-9.klašu skol niem

din šana tiek organiz ta starpbrīdī p c 2. bloka stundas. 10.-12. klašu skol ni
dnīcu apmekl sev v lam laik .

dnīc j iev ro k rtība, higi nas prasības un

šanas kultūra, k arī saudzīga attieksme pret dnīcas invent ru.
24. Izglītības iest d darbojas medpunkts. Medpunkta darba laiks: plkst. 9.00 – 16.00. Skolas
remonta laik (no 01.01.2018) darba laiks no plkst.8.00.
25. Izglītības iest d str d bibliot ka. Bibliot kas darba laiks: plkst. 9.00 – 15.00. Skolas
remonta laik (no 01.01.2018) darba laiks no plkst.8.00.
26. Lai nodrošin tu skol na likumiskos pien kumus attiecīb

uz izglītības ieguvi, k

arī

izglītības procesu un iekš jo k rtību, izglītības iest de ir tiesīga ierobežot skol na tiesības
uz iziešanu rpus m cību iest des telp m, sl dzot izglītības iest des rdurvis (pamatojums:
Satversmes 116.pants, Izglītības likuma 54. pants un B rnu tiesību aizsardzības likuma
4.nodaļa), iz emot noteikumos noteiktos gadījumos saska

ar izglītības iest des

darbinieka atļauju.
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27. Iz muma gadījum , tai skait slimības d ļ, skol ns drīkst atst t izglītības iest di pirms
noteikt stundu beigu laika ar medm sas un klases audzin t ja vai izglītības iest des
vadības p rst vja atļauju, inform jot par to vec kus (likumisko p rst vi).
III. Skol nu tiesības
28. Iegūt valsts un pašvaldības apmaks tu pamatizglītību un vid jo izglītību.
29. Izglītojamajiem ir tiesības uz netrauc tu m cību darbu stund s un izv l taj s
rpusstundu nodarbīb s.
30. Izglītības proces

izmantot telpas, bibliot ku, lasītavu, datorklases, citas

inform cijas kr tuves un m cību līdzekļus bez maksas.
31. M cību un audzin šanas proces

brīvi izteikt un aizst v t savas domas un

uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organiz ciju, izglītības procesu un izteikt
priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, neaizskarot citu personu cie u un
godu.
32. Pilnveidoties kultur l un tikumisk gaisotn , prasīt korektu iztur šanos pret sevi.
33. Sa emt profilaktisko veselības un pirmo medicīnisko palīdzību.
34. Piedalīties skolas padomes, skol nu līdzp rvaldes darb un sabiedriskaj darbīb
(skol , pils t ).
35. Sa emt no skolot jiem inform ciju atbilstoši Nolikumam par m cību v rt šanas
sist mu p rbaudes darbos, to saturu, v rt šanas krit rijiem, k arī par citiem ar
izglītošanos saistītiem jaut jumiem.
36. Piedalīties skolas iekš jo normatīvo dokumentu izstr d šan un to pilnveidošan ,
izsakot priekšlikumus, piedaloties darba grup s un cit s aktivit t s.
37. Uz veselībai un dzīvībai drošiem apst kļiem skol un t s organiz tajos pas kumos.
38. M cību laik tiesības uz pedagogu kl tbūtni saskar ar cit m institūcij m un
fizisk m un juridisk m person m vai policiju.
39. Iegūt

kvalitatīvas

zin šanas

visp rizglītojošos

priekšmetos,

piedalīties

fakultatīvaj s nodarbīb s, sa emt skaidrojumus un konsult cijas jaun s vielas un
papildmateri lu apguv .
40. P rst v t skolu daž du m rogu pas kumos, konkursos, sporta sacensīb s,
olimpi d s.
41. Sa emt motiv tu savu zin šanu un izaugsmes nov rt jumu.
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IV. Skol nu pienākumi
43. Skol nu pien kumi ir:
43.1. iev rot skolas iekš j s k rtības un drošības noteikumus;
43.2. m cīties atbilstoši sav m sp j m, cenšoties uzlabot savu sniegumu;
43.3. iev rot citu skol nu un pieaugušo tiesības un vi u likumīg s intereses,
izmantojot savas tiesības;
43.4. ar cie u iztur ties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un
atribūtiku, ģimeni un skolu. Rūp ties par skolas prestižu, atbalstīt t s tradīcijas;
43.5. skol niem skol un rpus t s, kur vi i tiek uztverti k Liep jas Rai a
6.vidusskolas

skol ni,

attiecības

ar

skolas

biedriem,

skolot jiem

un

apk rtesošajiem cilv kiem j balsta uz savstarp jas cie as principiem, ar savu
darbību neapdraudot citu cilv ku veselību un dzīvību. J rūp jas, lai arī citi skol ni
sarg tu Liep jas Rai a 6.vidusskolas godu;
43.6. būt piekl jīgam saskarsm

ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un

iest des apmekl t jiem;
43.7. saudz t skolas vidi, invent ru, m cību telpas, gr matas;
43.8. nekav joties inform t izglītības iest des darbiniekus, ja skol ns k das
personas darbīb saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
43.9. iev rot tīrību iest d un sanit ri higi nisk s prasības koplietošanas telp s
(piem ram, tualet s, duš s);
43.10.

rūp ties par savu veselību, tai skait iev rot personīgo higi nu;

43.11.

saudzīgi iztur ties pret iest des īpašumu un, ja skol ns ar savu rīcību

nodarījis materi los zaud jumus, atlīdzin t tos;
43.12.

iev rot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas

noteikumus m cību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbīb s un sacensīb s,
ekskursij s un citos izglītības iest des organiz tajos pas kumos;
43.13.

par ugunsgr ku vai citu negadījumu nekav joties zi ot iest des darbiniekiem

un izpildīt vi u nor dījumus;
43.14.

iev rot skolot ju tiesības uz netrauc tu m cību stundu un interešu izglītības

nodarbību organiz šanu un vadīšanu.
43.15.

iev rot klasesbiedru un skolas biedru tiesības uz netrauc tu izglītības apguvi;

43.16.

ierasties klas līdz ar zvanu uz stundu;

43.17.

sagatavoties m cību stundas darbam (līdzi visi nepieciešamie m cību līdzekļi);
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43.18.

izpildīt skolot ju nor dījumus un uzdevumus;

43.19.

izsl gt mobilos telefonus un citas ITK ierīces, iz emot gadījumus kad ir

sa emta skolot ja atļauja;
43.20.

katru dienu iepazīties ar m cību stundu saraksta izmai m skolas m jas lap , e-

klas vai aplik cij EduSpace;
43.21.

apmekl t visas m cību stundu sarakst paredz t s m cību stundas;

43.22.

p c attaisnotas prombūtnes slimības d ļ, skol na pien kums ir trīs dienu laik

iesniegt klases audzin t jam kav jumus attaisnojošu dokumentu;
44. Par attaisnotiem stundu kav jumiem tiek atzīti:
44.1. visi kav jumi, kurus apstiprina rsta zīme;
44.2. kav jumi ģimenes apst kļu d ļ, kas apstiprin ts ar vec ku rakstisku, telefonisku
pazi ojumu vai zi u e-klas klases audzin t jam;
44.3. kav jumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kav t stundas citu iemeslu d ļ (sporta
sacensības, koncerti, ģimenes apst kļi u.tml.) un to ir apstiprin jis izglītības iest des
(sporta skolas, mūzikas skolas) direktors vai vec ks.
45. Skol ni, kuri atbrīvoti no sporta nodarbīb m sport , šīs stundas laik atrodas sporta z l .
46. Precīzi izpildīt prasības rk rtas situ cij s (piem. ugunsgr ku gadījumos).
47. Izmantojot skolas

dnīcas un kafejnīcas pakalpojumus, iev rot darbinieku izvirzīt s

prasības, galda kultūru, visp rpie emtos uzvedības noteikumus sabiedrisk viet , neklaig t,
iev rot rindu, atrasties damz l bez virsdr b m un cepur m.

V.
49. Izglītojamie

Skol nu darba organizācija un saistītie Noteikumi

izglītības

iest d

ierodas

tīr

un

sakopt

apģ rb ,

kas

atbilst

visp rpie emtaj m lietišķā stila norm m un nerada apst kļus traum m.
50. Skol na apģ rbs nedrīkst reklam t vardarbību, narkotikas, sm ķ šanu un alkoholu.
51. Matu sak rtojumam j atbilst higi nas prasīb m un j būt netrauc jošam m cību proces .
52. Sv tku dien s izglītojamie izglītības iest d ierodas, ģ rbušies svinīg apģ rb .
53. Izglītojamie ir atbildīgi par savas m cību vietas, izglītības iest des invent ra un telpu
saglab šanu, tīrību un k rtību. Ja k ds invent ra priekšmets ir nozudis vai saboj ts,
skol ns nekav joties par to inform klases audzin t ju vai atbilstoš m cību priekšmeta
pedagogu vai citu pedagogu. Ja izglītības iest des invent rs ir saboj ts vai zudis skol na
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rīcības rezult t , skol ns personīgi vai ar vec ku palīdzību nov rš radīt s kait juma sekas,
vai atlīdzina zaud juma v rtību.
54. Starpbrīdī izglītojamie p rvietojas uz to izglītības iest des kas st vu un gaiteni, kur
notiks n kam m cību stunda.
55. P rvietojoties pa izglītības iest di, izglītojamajiem ir aizliegts drūzm ties, skriet,
grūstīties, īpaši pie logiem un k pn m, klaig t un cit di radīt trauc jošus trokš us, k arī bez
vajadzības uztur ties tualešu telp s.
56. Skol na oblig t dokument cija ir skol na apliecība vai ISIC karte. P c pedagoga,
klases audzin t ja, vadības p rst vja pirm

pieprasījuma j uzr da skol na oblig t

dokument cija.
57. Ja skol ns p rk pj izglītības iest des Iekš j s k rtības noteikumus, pedagogs, klases
audzin t js vai izglītības iest des vadības p rst vis var skol na e-klas ierakstīt piezīmi vai
telefoniski inform t vec kus par radušos situ ciju.
58. Izglītojamie apmekl

visas stundas saska

ar stundu sarakstu, patst vīgi sekojot

inform cijai par izmai m stundu sarakst .
59. Stund s izglītojamie apzinīgi str d

un aktīvi piedal s m cību proces , izpilda

pedagoga nor dījumus un uzdevumus, netrauc p r jiem izglītojamajiem un pedagogam.
60. Uzreiz p c m cību stundu beig m izglītojamie atst j izglītības iest des telpas, iz emot
ja nav paredz tas konsult cijas, interešu izglītības nodarbības, rpusstundu pas kumi, netiek
pl notas nodarbības lasītav vai datoru kabinet .
61. Izglītojamajiem ir atļauts uztur ties izglītības iest des telp s p c m cību stundu
beig m, gatavojoties m cību vai rpusstundu pas kumiem, tikai pedagoga vai cita pieauguš
uzraudzīb .
62. 5.-12. klases izglītojamajiem ir pien kums iepazīties ar eks menu, ieskaišu,
diagnostic jošo, p rbaudes un citu darbu laiku un norises k rtību.
63. L mumu par skol na p cp rbaudījumiem un atst šanu uz otru gadu taj paš klas
noform ar izglītības iest des direktora rīkojumu un līdz m cību gada beig m rakstiski pazi o
izglītojamajam un vi a vec kiem (aizbild iem / likumiskajiem p rst vjiem) iev rojot
attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par k rtību, k d

izglītojamie tiek atskaitīti no

izglītības iest des, un oblig taj m prasīb m p rcelšanai uz n kamo klasi.
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VI.

Skol nu drošība un tiesību aizsardzība

Skol ns ir līdzatbildīgs par savu drošību m cību stundu, interešu izglītības nodarbību,

64.

fakultatīvo nodarbību laik

un skolas organiz tu

rpusstundu pas kumu, t.sk. m cību

ekskursiju u.tml. laik . Patvaļīgas prombūtnes laik par savu drošību pilnīb atbild skol ns
pats.
65. Skol na pien kums ir iev rot un pildīt Liep jas 6.vidusskolas izstr d t s drošības
instrukcijas un k rtības noteikumus.
66. M cību laik un rpusklases pas kumos atrodoties cit s iest d s un institūcij s, skol na
pien kums ir iev rot un pildīt tur noteiktos iekš j s k rtības noteikumus un citu regul jumu.
67. Situ cij s, kur s skol ni izjūt draudus savai vai citu personu drošībai, veselībai un
dzīvībai, nekav joties j v ršas pie klases audzin t ja, soci l pedagoga vai jebkura skolas
darbinieka.
68. Izglītojamiem aizliegts mor li un fiziski pazemot citus skol nus, skolot jus un skolas
darbiniekus, organiz t un piedalīties kauti os, bez atļaujas fotograf t, film t un šos materi lus
izplatīt.
69. Izglītojamiem skolas teritorij un telp s aizliegts ienest priekšmetus, kuri nav paredz ti
m cību procesam un ar kuriem var apdraud t savu vai citu skol nu un skolas person la
drošību, veselību un dzīvību – g zes baloni us, g zes pistoles, šaujamieročus, nažus, steku,
aukstos ieročus, ķīmik lijas, u.tml.
70. Izglītojamiem aizliegts izglītības iest d , izglītības iest des teritorij k arī izglītības
iest des organiz tajos pas kumos sm ķ t, ienest un lietot alkoholiskos dz rienus, narkotisk s,
psihotrop s vai citas apreibinošas vielas.
71.

Izglītojamiem ir aizliegts:
72.1.

patvaļīgi atst t izglītības iest des telpas vai teritoriju;

72.2.

atteikties izpildīt iest des darbinieka likumīg s prasības;

72.3.

at emt vai aiz emties svešu mantu, k arī dot lietošan citiem savas personisk s

mantas;
72.4.

sp l t galda sp les vai citas sp les, lai gūtu materi lu vai cita veida labumu;

72.5.

lietot necenz tus v rdus;

72.6.

boj t svešu mantu;

72.7.

satikties ar nepiederoš m person m, sa emt no t m vai nodot daž dus priekšmetus,

produktus, vielas;
72.8.

Bez skolot ja atļaujas p rvietoties pa klasi un atst t to;
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72.9.

Bez atļaujas run t no vietas;

72.10. Stundas laik

st, košļ t košļ jamo gumiju, dzert karstos dz rienus;

72.11. Veikt jebk das citas darbības, kas var kait t pašam un citiem izglītojamiem,
izglītības iest des darbiniekiem, apmekl t jiem, iest des mantiskaj m v rtīb m un
vis di cit di, kas neatbilst Izglītības likum

un cit s tiesību norm s noteiktajiem

uzvedības priekšrakstiem.
73. rk rtas situ cij s, atskanot ugunsdz sības trauksmes sign lam un garam, nep rtrauktam
zvanam, tiek veikta izglītojamo evaku cija saska
izglītojamie izpilda atbildīg

ar “Ugunsdrošības instrukciju”

pedagoga nor dījumus vai rīkojas atbilstoši direktora

apstiprin tiem izglītības iest des evaku cijas pl nam un k rtībai.
74. Par izglītības iest des darbinieku maldin šanu par ekstrem l m situ cij m skol ns atbild
normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb .
75. Traumu vai p kš u veselības trauc jumu gadījumos izglītojamajiem nepieciešams
v rsties pie izglītības iest des medm sas.
76. Soci l s vai psiholoģisk s palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem
nepieciešams v rsties pie klases audzin t ja, atbalsta person la vai izglītības iest des
vadības.
77. Dežurantam un skolas policistam ir tiesības pieprasīt skol niem uzr dīt skol nu apliecību
vai ISIC karti piederības noskaidrošanai.
78. Ja skol ns nevar uzr dīt skol nu apliecību vai ISIC karti, tad tiek pieaicin ts skolas
darbinieks, kurš var apliecin t skol na piederību skolai.
79. Izglītojamam ir aizliegts m cību stund s, cit s nodarbīb s, san ksm s un pas kumos
film t un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredz ts m cību procesa ietvaros vai
neform la pas kuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams izglītības
iest des direktora saska ojums. Par šī noteikumu p rk pumu skol na rīcība tiek izv rt ta
izglītības iest des pedagoģiskaj

padom , k

arī autortiesību, fizisko personu datu

aizsardzības tiesību un citu tiesību p rk pumu gadījumos direktors lemj par
nepieciešamību papildus zi ot tiesībaizsardzības iest d m, ja p rk pums satur
administratīv p rk puma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.
80. Izglītojamo uzvedību: dnīc nosaka Noteikumi “Par k rtību skolas dnīc ” (Pielikums
Nr.1), skolas ģ rbtuv “Par k rtību skolas ģ rbtuv ” (Pielikums Nr.2), skolas aktu z l
“Par k rtību skolas aktu z l ” (pielikums Nr.3), sport ”Par k rtību sporta z l ” (Pielikums
Nr.4), skolas bibliot k un lasītav “Par k rtību skolas bibliot k un lasītav ” (Pielikums
Nr.5) un uzvedību ekskursij s vai p rg jienos “Par k rtību skol niem, kuri piedal s
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ekskursij s vai p rg jienos” (Pielikums Nr.6) kas ir šo noteikumu neat emama sast vdaļa,
ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 6.punkt noteiktajai k rtībai.
81. Nepiederoš m person m skolas telp s uztur ties aizliegts.
82. Izglītības iest des apmekl t ji, tai skait izglītojamo vec ki, ierodoties izglītības iest d ,
inform izglītības iest des dežurantu un nor da apmekl juma m rķi. Vec ki un citi apmekl t ji
sagaida izglītojamos un izglītības iest des darbiniekus 1.st va vestibil

pie dežuranta,

netrauc jot m cību procesu vai izglītības iest des darbu. Ja dežurants sazin s ar skolas
darbinieku, pie k ir ieradusies persona, personai var tikt dota atļauja doties uz konkr tu skolas
kabinetu.
VII.

Vecāku līdzatbildība

80. Vec ki ir līdzatbildīgi par savu b rnu izglītošanas un audzin šanas procesu:
80.1.

savu sp ju un materi lo iesp ju robež s nodrošina b rna izglītošanai,

veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apst kļus;
80.2.

sadarbojas ar skolu, ar pedagogiem un cit m m cību proces iesaistīt m

person m;
80.3.

iev ro b rnu, pedagogu un citu personu likumisk s tiesības un intereses;

80.4.

inform izglītības iest des vadīt ju par b rna veselības st vokli un

citiem apst kļiem, ja tiem var būt nozīme m cību proces .
80.5.

nekav joties inform t izglītības iest di par izmai m b rna likumiskaj

p rst vniecīb vai aizbildniecīb .

VIII.

Pamudinājumu un apbalvojumu sist ma

Līmenis

Amatpersona

1.

Priekšmeta
skolot js

2.

Klases
audzin t js

3.

Direktora
vietnieki

Pamudinājumu un apbalvojumu
sist mas veidi
Uzslava, mutiska pateicība, ieraksti edienasgr mat s, pateicība vec kiem,
pateicības un atzinības m cību
priekšmet
Uzslava, mutiska pateicība, ieraksti edienasgr mat s, pateicība vec kiem,
atzinības v stule
Informatīva materi la public šana
skolas m jas lap ; atzinības par
sasniegumiem
m cību
darb ,
olimpi d s, sport , rpusklases darb ,
olimpi žu un konkursu uzvar t jiem

Iesp jamā rīcība
Rosina
augst kiem
apbalvojumiem
Rosina
augst kiem
apbalvojumiem
Rosina
augst kiem
apbalvojumiem
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4.

Direktors

5.

Pedagoģisk
padome

IX.

Olimpi žu un konkursu uzvar t ju
pie emšana pie direktora, atzinības un
pateicības balvas skol niem, skolas
iesp ju izmantošana materi lo balvu
piešķiršanai, ierosin jumu izskatīšana
Skolas atzinības raksts

Rosina
augst kiem
pašvaldības
un
pils tas
apbalvojumiem
Rosina
pašvaldības
apbalvojumam

Atbildība par iekš jās kārtības noteikumu neiev rošanu

81. Par iekš j s k rtības noteikumu neiev rošanu skol niem var piem rot š dus
disciplin rsodus:
81.1. Mutisks aizr dījums.
81.2. Rakstiska piezīme e-klases uzvedības žurn l .
81.3. Rakstisks zi ojums vec kiem un citu sodu saska
82.

ar normatīvajiem aktiem.

10.-12.klašu izglītojamo izsl gšana no izglītības iest des, iev rojot normatīvajos

aktos noteikto k rtību, izglītības iest des nolikumu un šos noteikumus. Pilngadīgu
izglītojamo ir tiesības atskaitīt no izglītības iest des visp r j s pamatizglītības
programmas, ja skol ns p rtrauc m cības p c paša v l šan s vai gadījum , ja skol ns
atk rtoti neiev ro Izglītības likum noteiktos skol na pien kumus.
83.

Par skolas īpašuma boj šanu skol ns un vi a vec ki ir piln apm r materi li

atbildīgi par zaud jumu, kas skol na vainas d ļ nodarīts skolai. Par nodarījumu skol ns
sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glab jas skol na personas liet .
84.

Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un

alkohola lietošanu, skola zi o vec kiem un

trajai medicīniskai palīdzībai,

nepieciešamības gadījum policijai.
85.

Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto emocion lo un fizisko vardarbību,

administratīvi vai krimin li sod miem p rk pumiem, skola nekav joties zi o
tiesībsarg još m iest d m, skolas policistam.
86.

Gadījumos, kad skol na darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsitu ciju klas un

negatīvi ietekm

klases emocion li psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem

p rk pumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, priv tuma
neaizskaramību u.tml., direktors rīkojas saska

ar normatīvajos aktos noteikto k rtību

par direktora rīcību, ja skol ns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un
dzīvību.
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Līmenis

Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skol nu
pienākumu nepildīšanu
1.Divi mutiski aizr dījumi skol nam;
2.P c treš mutisk aizr dījuma tiek
veikts ieraksts e-klases uzvedības
žurn l .
3. Sadarbīb ar klases audzin t ju
tiek veiktas individu las p rrunas.

1.

Priekšmeta
skolot js

2.

Klases
audzin t js

Individu las p rrunas, p rrunas Ieraksti e-klases skol na
klases kolektīv , ieraksti e-klases dienasgr mat
un/vai
uzvedības žurn l .
personas liet . Rakstisks
zi ojums vec kiem, ja nav
pieejama e-dienasgr mata.

3.

Direktora
vietnieki

4.

Direktors

Jaut jumu
izskata
mazaj
Maz pedagoģisk s de var
pedagoģiskaj s d , administr cijas izteikt
aizr dījumu vai
san ksm , jaut jumu risina soci lais r jienu ar ierakstu skol na
pedagogs.
personas
liet .
Citu
institūciju piesaistīšana.
Jaut jumu izskata pie direktora kop Rakstiski
protokol ts
ar klases audzin t ju vai priekšmeta p rk pums un l mums
skolot ju. Vajadzības gadījum ( skol na personas liet ).
pieaicinot skol na vec kus.

X.
90.

Iesp jamā rīcība
Priekšmeta skolot js zi o
klases audzin t jam un
vienojas
par
turpm ko
rīcību (p rrunas ar skol nu
vec kiem u.c.).

Nosl guma jautājumi

Grozījumus un papildin jumus noteikumos var ierosin t Izglītojamo pašp rvalde,
Pedagoģisk padome, Izglītības iest des padome, direktors.

91.

Grozījumus un papildin jumus noteikumos apstiprina direktors.

92.

Atzīt par sp ku zaud jušos izglītības iest des 2010.gada 8.marta „Iekš j s k rtības
Noteikumi”.

Direktors

K.Strauti š
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