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SKOLAS PADOMES 

REGLAMENTS 
Gulbenē 

 

I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Gulbenes 2.vidusskolas skolas padomes (turpmāk – Padome) reglaments izdots 

saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.p. (3) 2.p. 

2. Padome darbojas, pamatojoties uz Gulbenes 2.vidusskolas (turpmāk – Skola) 

nolikumu un šo reglamentu.  

3. Padome tiek izveidota kā koleģiāla institūcija, sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, 

vecākiem, pašvaldību un sabiedrību. 

 

II Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi 
 

4. Mērķis - pedagogu, izglītojamo, vecāku un pašvaldības sadarbības sekmēšana, 

pilnveidojot un attīstot skolas dzīvi. 

5. Izskatīt skolas darbības stratēģiskos un aktuālos jautājumus, pieņemt lēmumus. 

6. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās 

kārtības noteikumos. 

7. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu. 

8. Veicināt Skolas atbalsta fonda darbību. 

 

III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

 

9. Padomes sastāvā ir: 

9.1. no katras klases 1 skolēnu vecāku pārstāvis, kurus uz 2 gadiem ievēl klases 

vecāku sapulcē. 

9.2. 5 pedagogi, kurus uz vienu gadu ievēl pedagoģiskā padome; 

9.3. skolas direktors, direktores vietniece audzināšanas jomā; 

9.4. izglītojamo pārstāvji no Skolēnu līdzpārvaldes; 

10. Padomi vada priekšsēdētājs (tas ir vecāku pārstāvis). 

11. Padomes priekšsēdētāju un protokolistu ievēl skolas padomes pirmajā sanāksmē. 
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12. Padomes priekšsēdētājs: 

12.1. organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu; 

12.2. apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes; 

12.3. iesaka Padomes sēdē izteiktos priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 

12.4. sniedz pārskatu Skolas skolēnu vecāku kopsapulcē par padomes darbu; 

12.5. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora ar Skolas darbību saistītos 

dokumentus un informāciju; 

12.6. ir tiesīgs pieprasīt direktoram sniegt pārskatu vai informāciju par Skolas 

darbības jautājumiem. 

 

IV Padomes darba organizācija 
 

13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 

14. Divos gados reizi organizē skolas konferenci. 

14.1. Konferences pārstāvniecība: 

 2 vecāki no katras klases; 

 2 skolēni (no 7.-12.kl.); 

 skolēnu līdzpārvalde; 

 pedagogi; 

 skolas tehniskā personāla 2 pārstāvji; 

 uzaicinātie pašvaldības pārstāvji. 

15. Padomes lēmumus pieņem, balsojot, ar balsu vairākumu. 

16. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. 

17. Neizšķirta balsojuma gadījuma izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. 

18. Padomes sēdes protokolē. 

19. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

20. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem. 
 

V Padomes funkcijas 
 

21. Izstrādā priekšlikumus Skolas attīstības plānam un saskaņo to. 

22. Izstrādā priekšlikumus grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos. 

23. Iesaka Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes. 

24. Sekmē Skolas un ģimenes sadarbību. 

25. Piedalās izglītības procesa un audzināšanas darba rezultātu analīzē un sniedz 

priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai;  

26. Seko tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un 

sniedz priekšlikumus situācijas uzlabošanai; 

27. Sekmē finansiālo līdzekļu piesaistīšanu Skolai. 

28. Par padomes lēmumiem direktors pēc nepieciešamības informē pedagogus un 

skolēnus. 

29. Lemj par vecāku un izglītojamo līdzdalību skolas vides sakārtošanā, uzturēšanā. 
 

Direktore          E.Kanaviņa 

 

 

SASKAŅOTS 

Skolas padomes sēdē 

2013.gada 4.decembrī 

 

 


