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Līkā iela 21, Gulbene, LV-4401 
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APSTIPRINĀTS 

ar Gulbenes 2. vidusskolas 

direktores 01.10.2018. 

rīkojumu Nr.G2VSK1.9/18/29 

Gulbenes 2.vidusskola 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
Gulbenē 

1. Vispārīgie noteikumi:  

1.1. iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās 

izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos", Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā 

pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 

izglītības iestādi” un Gulbenes novada domes  iestādes "Gulbenes 2. vidusskola" (tālāk 

tekstā - skola) nolikumu;  

1.2. iekšējās kārtības noteikumus apstiprina skolas direktors, saskaņojot ar Skolas padomi;  

1.3. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolas darba dienas organizāciju;  

1.4. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu pienākumus un atbildību;  

1.5. iekšējās kārtības noteikumi nosaka skolēnu tiesības;  

1.6. iekšējās kārtības noteikumi nosaka atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar 

šiem noteikumiem;  

1.7. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta visiem skolēniem;  

1.8. iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina skolēnu drošību un viņu tiesību 

ievērošanu.  

2. Obligātā dokumentācija:  

2.1. 1.kl. skolēniem ir dienasgrāmatas, skolotāju saziņas līdzeklis ar 1.-12. kl. skolēniem un  

vecākiem ir e-klases dienasgrāmata;  

2.2. skolēna personību apliecinošā karte;  

2.3. izziņas skolēni un viņu vecāki vai aizbildņi saņem pie sekretāres - lietvedes, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu;  

2.4. iestājoties skolā, vecāks iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (pēc noteikta parauga). 

Iesniegumam pievieno: 

2.4.1. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu; 

2.4.2. izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā to var aizstāt ar iepriekšējās skolas 

izdotu sekmju izraksta kopiju; 

2.4.3. bērna medicīnisko karti (forma 026-U).    
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3. Izglītojamā darba dienas organizācija: 

3.1. Mācību dienas organizācija: 

3.1.1. skolēnu uzvedību skolas teritorijā nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi, ārpus   

skolas to reglamentē "Sabiedriskās kārtības noteikumi Gulbenes novada pašvaldības 

teritorijā" un citi normatīvie akti;  

3.1.2. mācību stundu sākums plkst.800. Skolas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 730 ;  

3.1.3. skolēns no rīta skolā ierodas vismaz 10 minūtes pirms stundu sākuma, uz katru 

kārtējo stundu - vismaz 2 minūtes pirms tās sākuma.   Ienākot skolā turniketā validē 

skolēna apliecību/identifikācijas karti, virsdrēbes atstāj garderobē un dodas uz 

mācību kabinetu;  

3.1.4. ja skolēnam nav līdzi apliecības/identifikācijas kartes, skolēns reģistrējas pie skolas 

dežurantes; 

3.1.5. mācību stundas, interešu izglītības, fakultatīvu un pagarinātās grupas nodarbības 

notiek pēc direktora apstiprināta saraksta; 

3.1.6. mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek uz informācijas stenda un ievieto e-

klasē; 

3.1.7. starpbrīža ilgums 10 minūtes, pusdienu starpbrīža ilgums 40 minūtes. 

3.2. Noteikumi mācību stundās:  

3.2.1. mācību stundas sākumā skolēns uz sola novieto tikai mācību stundai nepieciešamo;  

3.2.2. ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē 

skolotāju pirms stundas;  

3.2.3. mācību stundas laikā:  

3.2.3.1.ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem - seko līdzi stundas darbam, savu 

iespēju robežās maksimāli apgūst mācību vielu, ir precīzs, izpilda un ievēro 

priekšmeta skolotāja prasības un instrukcijas - darba drošības noteikumus;  

3.2.3.2.ievēro "Vienotās prasības skolēnu rakstu darbu kultūrai";  

3.2.3.3.ir precīzs, izpilda un ievēro priekšmeta skolotāja prasības un instrukcijas - 

darba drošības noteikumus; ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja 

darbu;  

3.2.3.4.mobilais telefons, pleijeris, planšetdators u.c. ir izslēgts un atrodas somā vai 

skolotāja norādītajā vietā;  

3.2.3.5.aizliegts košļāt košļājamo gumiju un ēst;  

3.2.3.6.skolēni, kuri atbrīvoti no sporta, stundas laikā atrodas zālē un palīdz 

skolotājam.  

3.2.4. skolēns stundas beigās sakārto savu darba vietu un atstāj mācību telpu ar skolotāja 

atļauju. 

3.3. Noteikumi skolēniem starpbrīžos:  

3.3.1. neapdraud savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību, un nepieļauj 

emocionālu un fizisku vardarbību; 

3.3.2. ievēro skolotāju un skolas darbinieku norādījumus; 

3.3.3. uztur kārtībā skolas telpas un teritoriju, saudzē skolas vidi, inventāru, teritoriju 

(nodarītos materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā); 

3.3.4. visus atkritumus izmet tikai atkritumu tvertnēs; 

3.3.5. velosipēdus novieto tikai tam paredzētajās vietās; 

3.3.6. sēž tikai atpūtai paredzētajās vietās;  

3.3.7. starpbrīdī skolēns drīkst atstāt skolas teritoriju, pamatojoties uz vecāku rakstītu 

iesniegumu mācību gada sākumā. 

3.4. Noteikumi ēdnīcā:  

3.4.1. pusdienas skolēni ēd skolas ēdnīcā norādītajos laikos (atsevišķs grafiks); var 

pusdienot arī citos starpbrīžos vai brīvajā stundā, ja netiek traucēts mācību process; 

3.4.2. 1.-3. stundas laikā skolas ēdnīca ir slēgta; 
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3.4.3. 1. -3. un speciālo klašu skolēnus uz ēdamzāli pavada klases audzinātājs, 4.- 12. klašu 

skolēni uz ēdamzāli dodas patstāvīgi;  

3.4.4. pie ēdienu izsniegšanas 4.-12.klašu skolēni ievēro rindu; 5.-9.klašu skolēni par 

saņemto pusdienu porciju validē skolēna apliecību/identifikācijas karti; 

3.4.5. ja skolēnam nav līdzi apliecības/identifikācijas kartes, brīvpusdienu talons jāsaņem 

pie skolas lietvedes; 

3.4.6. traukus ēdnīcā novāc paši skolēni;  

3.4.7. pirms ēšanas nomazgā rokas, uzvedas pieklājīgi un netrokšņo, ievēro galda kultūru, 

saudzīgi izturas pret ēdnīcas inventāru.  

3.5. Noteikumi ārpusstundu pasākumos:  

3.5.1. ārpusstundu pasākumi notiek pēc iepriekš saskaņota darba plāna;  

3.5.2. atļauju klases vakara organizēšanai paraksta direktors, klases audzinātājs par to 

informē skolas dežurantu un apkopēju. Iesniegumu paraksta klases audzinātājs;  

3.5.3. pēc pasākuma rūpīgi jāsakārto telpa;  

3.5.4. skolas organizētie pasākumi ilgst līdz: 

1. – 4. klašu skolēniem līdz plkst. 1800; 

5. – 7. klašu skolēniem līdz plkst.  2000; 

8. – 9. klašu skolēniem līdz plkst. 2100; 

10. – 12. klašu skolēniem līdz plkst. 2200.  

3.5.5. klases un skolas pasākumos jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un 

instrukcija "Par drošību masu pasākumu laikā";  

3.5.6. skolas pasākumos notiek skolotāju un skolas darbinieku dežūras.  

3.6. Noteikumi sporta nodarbībās: 

3.6.1. skolēni atrodas sporta zālē tikai sporta skolotāja uzraudzībā;  

3.6.2. sporta stundās, treniņos un sporta sacensībās jānēsā nodarbību raksturam un 

gadalaikam atbilstošs sporta apģērbs (tērps) un maiņas apavi. Sporta apaviem jābūt 

tīriem, ērtiem, sausiem; 

3.6.3. nodarbību gaitā jāievēro disciplīna, jāizpilda skolotāja norādījumi, apzināti netraucē 

savus klases biedrus, iespēju robežās mazinot traumatisma risku sev un citiem; 

3.6.4. pirms lietošanas jāpārbauda sporta inventārs, pārliecinoties, vai tas ir darba kārtībā, 

lieto to saudzīgi; 

3.6.5. ja sporta inventārs tiek tīši bojāts, materiāla atlīdzība jāsedz skolēnam; 

3.6.6. sporta nodarbību, sacensību, treniņu laikā jānoņem gredzeni, aproces, pulksteņi, 

auskari u.tml., nelieto sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām 

nozīmītēm; 

3.6.7. sacensību, nodarbību laikā neēd, nekošļā košļājamo gumiju, neienes ēdienu 

sacensību, nodarbību norises vietā. 

4. Kārtība, kādā reģistrē skolēnu neierašanos skolā, un darbs mācību stundu neattaisnotu 

kavējumu novēršanai: 

4.1. ja skolēns nevar ierasties skolā, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi) par to informē 

līdz plkst.1000; 

4.1.1. nosūtot īsziņu klases audzinātājam; 

4.1.2. piesakot skolēna kavējumu e-klasē. 

4.2. ja paredzams, ka skolēns kavēs skolu ģimenes apstākļu, izbraukuma ārpus dzīvesvietas 

vai citu iemeslu dēļ vairākas dienas, vecāki raksta iesniegumu skolai, norādot, kā un kad 

skolēns nokārtos plānotos pārbaudes darbus; 

4.3. skolotājs raksta iesniegumu direktorei par izglītojamā atbrīvošanu no mācību stundām ne 

vēlāk kā dienu pirms pasākuma (ekskursijas, pārgājieni, sporta sacensības, olimpiādes, 

konkursi utt.) un informē par to mācību priekšmetu skolotājus, izmantojot e-klasi; 
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4.4. kavējumu zīmes par neapmeklētajām stundām, uzreiz pēc kavējuma atgriežoties skolā, 

skolēns iesniedz klases audzinātājam; ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām pirms 

iesniegšanas klases audzinātājam skolēns uzrāda sporta skolotājam;  

4.4.1. attaisnoti kavējumi ir:  

1) ārsta izziņa, izraksts no medicīniskās kartes, ārsta - konsultanta slēdziens par 

skolēna slimību;  

2) ārsta izziņa par ārsta apmeklējumu;  

3) skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām, bet ne ilgāk kā uz vienu 

mācību dienu, lai skolēns apmeklētu primārās veselības aprūpes ārstu;  

4) piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos, saskaņojot ar 

direktoru;  

5) citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja saskaņots ar 

direktoru;  

6) vecāku pašrocīgi rakstīta zīme, skolēna kavējuma pieteikums e-klasē ( līdz trīs 

dienām mēnesī). 

4.5. skolotājam mācību stundas laikā jāsakārto skolēnu kavējumi e-klasē;  

4.6. klases audzinātājam ir pienākums paziņot vecākiem par savas klases skolēna stundu 

kavējumiem mācību dienas laikā; 

4.7. pēkšņa veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā skolēnam jāvēršas pie skolas 

medmāsas vai klases audzinātāja, patvaļīgi skolu pamest ir aizliegts; 

4.8. klašu audzinātāji līdz katra nākamā mēneša 5.datumam veic kavējumu kopsavilkumu 

klases e-žurnālā;  

4.9. pēc katra mēneša 6.datuma sociālais pedagogs analizē skolēnu kavējumus; 

4.10. ja skolēnam ir 9 neattaisnotas mācību stundas audzinātājs informē vecākus par situāciju 

un iepazīstina ar tālāko darbību; 

4.11. ja skolēnam ir 10 un vairāk neattaisnoti mācību stundu kavējumi, skolēns nonāk sociālā 

pedagoga redzeslokā - kopā ar audzinātāju izzina situāciju, nepieciešamības gadījumā 

situāciju risina APU; 

4.12. ja skolēnam ir 20 un vairāk neattaisnoti mācību stundu kavējumi, un nav zināmi 

kavējuma iemesli, informāciju ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS); 

4.13.  ja vidusskolēns semestra laikā neattaisnoti kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas un ir 

veikti iepriekš minētie pasākumi (nr.4.9.-4.12.), skolēns kopā ar vecākiem tiek aicināts uz 

pedagoģiskās padomes sēdi, kurā var tikt lemts par atskaitīšanu no skolas; 

4.14. ja skolēns nokavē mācību stundu sākumu, viņš reģistrējās pie mācību priekšmeta 

skolotāja, norādot nokavēto laiku un iemeslu, skolotājs dienas beigās ievada informāciju 

skolas koplietošanas diskā. Nokavētais laiks tiek summēts. Skolēniem, kuriem mēnesī ir 

nokavētas 40 un vairāk minūtes, tiek veikts negatīvais ieraksts uzvedības žurnālā. Šiem 

skolēniem jāapmeklē papildus nodarbības.  

5. Kārtība, kas nosaka Skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo:  

5.1. situācijā, kad skolā tiek konstatēta fiziska/emocionāla vardarbība pret izglītojamo:  

5.1.1. pedagogs pārtrauc vardarbību, uzklausa izglītojamā viedokli par notikušo un par 

situāciju informē klases audzinātāju; 

5.1.2. klases audzinātājs informē vecākus, atbalsta personālu un sadarbībā ar atbalsta 

personāla speciālistiem (medmāsu, sociālo pedagogu un/vai psihologu) izvērtē 

notikušo, izstrādā darbības plānu, lai risinātu radušos situāciju un sniegtu 

nepieciešamo atbalstu; 

5.1.3. sociālais pedagogs vai klases audzinātājs par situāciju informē skolas direktoru; 

5.1.4. skolas direktors plāno kopīgu tikšanos ar iesaistītajām pusēm un atbalsta personālu 

(sociālo pedagogu un/vai psihologu), izvērtējot situāciju, nepieciešamības gadījumā 

informē valsts un/vai nevalstiskās organizācijas.  
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5.2. situācijā, kad izglītības iestādē tiek konstatēta fiziska/emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo ģimenē:  

5.2.1. klases audzinātājs, iestādes pedagogs par konstatēto informē skolas sociālo 

pedagogu un psihologu; 

5.2.2. skolas sociālais pedagogs vai psihologs veic pārrunas ar izglītojamo, 

nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar skolas medmāsu, sniedz atbalstu;  

5.2.3. Sociālais pedagogs par situāciju ģimenē informē skolas direktoru un konkrētās 

pašvaldības Sociālo dienestu, nepieciešamības gadījumā valsts vai pašvaldības 

policiju.  

5.3. izglītojamajam, kurš ir cietis no fiziskas vai emocionālas vardarbības, saskaņojot ar 

vecākiem/aizbildņiem, tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas psihologa 

konsultācijas; 

5.4. izglītojamajam, kurš ir varmāka, sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību, lai viņš 

saprastu savas rīcības sekas. Sarunas veic sociālais pedagogs vai psihologs.  

6. Skolēnu drošība skolā un tās teritorijā:  

6.1. par skolēnu iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem  atbild priekšmetu skolotāji;  

6.2. ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, plūdu, vētras un citos gadījumos) bez ierunām 

pakļaujas atbildīgo personu rīkojumiem, rīkojas saskaņā ar drošības noteikumos un 

klases stundās sniegto informāciju;  

6.3. evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti skolas 

gaiteņos;  

6.4. aizliegts nest uz skolu dzīvībai bīstamas vielas, priekšmetus, dzīvniekus;  

6.5. aizliegts lietot, glabāt, realizēt alkoholu, enerģijas dzērienus, cigaretes, narkotiskās, 

toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un 

aukstos ieročus; 

6.6. aizliegts spēlēt jebkāda veida azartspēles. 

7. Skolēnu pienākumus un tiesības nosaka Izglītības likuma 54. un 55. pants:  

7.1. skolēnu tiesības:  
7.1.1. iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību;  

7.1.2. saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja skolēns ieguvis 

vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts 

pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām 

prasībām;  

7.1.3. saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju 

izrakstu, ja skolēns ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību 

priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības 

likumā noteiktajām prasībām;  

7.1.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;  

7.1.5. saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par plānotajiem pārbaudes darbiem un 

to rezultātiem un citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem. 

7.1.6. saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam;  

7.1.7. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus, mācību 

procesā izmantot skolas tehniskos mācību līdzekļus ar skolotāja atļauju;  

7.1.8. saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu;  

7.1.9. lūgt skolotājam papildu konsultāciju, ja tas nav saistīts ar neattaisnotiem 

kavējumiem un ļaunprātīgu nemācīšanos;  

7.1.10. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos;  

7.1.11. tikt ievēlētam un darboties skolēnu līdzpārvaldē atbilstoši nolikumam par skolēnu 

līdzpārvaldi;  

7.1.12. piedalīties skolas interešu izglītības pulciņu, interešu grupu darbā;  
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7.1.13. pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām, prasmēm, 

iemaņām un interesēm;  

7.1.14. ziņot par nepieņemamu skolotāja, skolēna vai citas personas rīcību;  

7.1.15. ierosināt izmaiņas un papildinājumus skolas iekšējās kārtības noteikumos; 

7.1.16. iesniegt priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai; 

7.1.17. iesniegt priekšlikumus un sūdzības un saņemt atbildi dokumenta “Priekšlikumu un 

sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība” noteiktajā veidā (dokuments pieejams 

skolas mājas lapā, sadaļā Dokumenti). 

7.2. skolēnu pienākumi:  

7.2.1. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus, visus drošības noteikumus;  

7.2.2. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas 

normām;  

7.2.3. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas simboliem, 

etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt skolas tradīcijas, ar savu 

darbību vairot skolas prestižu; 

7.2.4. izglītības apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību vielas apguvei, 

sistemātiski gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību;  

7.2.5. uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību;  

7.2.6. apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās mācību stundas; 

7.2.7. piedalīties skolas labiekārtošanas darbā, vasarā nostrādājot noteikto dienu skaitu;  

7.2.8. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi visus nepieciešamos 

mācību līdzekļus un piederumus;  

7.2.9. ievērot personīgās higiēnas prasības, lietišķo stilu un ķermeņa kopšanas kultūru: 

skolā ierasties lietišķā, korektā, tīrā apģērbā, virsdrēbes atstāt garderobē, skolas 

telpās nenēsāt cepuri, sākumskolas skolēniem nomainīt ielas apavus; 

7.2.10. no pirmdienas līdz ceturtdienai 1.-9.klašu skolēniem skolā ierasties skolēnu formas 

elementā- vestē ar skolas logo; 

7.2.11. mācību gada beigās nodod daiļliteratūras, metodiskās literatūras un mācību 

 grāmatas skolas bibliotēkā, grāmatas bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā 

jākompensē grāmatas vērtība vai jāatnes tāda pati grāmata; 

7.2.12. izpildīt direktores rīkojumus, skolas padomes, skolēnu līdzpārvaldes lēmumus, 

darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāros noteikumus, ekonomiski izlietot 

elektrību, ūdeni, materiālus. 

8. Seku sistēma pārkāpjot iekšējās kārtības noteikumus:  

8.1. ja skolēns nereaģē uz skolotāja aizrādījumiem par Iekšējo kārtības noteikumu 

pārkāpumu, skolotājs ieraksta piezīmi e-žurnālā; 

8.2. ja skolotājs veicis trīs negatīvos ierakstus vienam skolēnam: 

8.2.1. skolotājs organizē sarunu ar skolēnu; 

8.2.2. skolēns raksta paskaidrojumu (glabājas pie skolotāja); 

8.2.3. skolotājs e-klases uzvedības žurnālā veic negatīvo ierakstu: Izteikts brīdinājums par 

atkārtotu iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

8.3. ja pēc brīdinājuma izteikšanas skolotājs veic atkārtotu negatīvo ierakstu skolēnam: 

8.3.1. skolotājs ar skolēnu slēdz rakstisku vienošanos (glabājas pie skolotāja); 

8.3.2. skolotājs par situāciju informē vecākus; 

8.3.3. skolotājs e-klases uzvedības žurnālā veic negatīvo ierakstu: Slēgta vienošanās. 

8.4. ja pēc vienošanās slēgšanas skolotājs veic atkārtotu negatīvo ierakstu: 

8.4.1. skolotājs iesniedz informāciju, skolēna paskaidrojumu un vienošanos sociālajam 

pedagogam; 

8.4.2. sociālais pedagogs izsniedz skolēnam uzvedības lapu, vienojoties ar skolēnu par 

uzvedības lapas lietošanas termiņu; 

8.4.3. sociālais pedagogs notikušo faktu fiksē e-klases skolēna personas lietā 
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8.5. ja pēc iepriekš minēto soļu (8.2-8.4.) veikšanas skolēns saņem negatīvo ierakstu no 

jebkura skolotāja vai pazaudē uzvedības lapu: 

8.5.1. sociālais pedagogs organizē skolēna sarunu ar atbalsta grupu (direktore, direktora 

vietnieks, sociālais pedagogs, psihologs, audzinātājs, pieaicinātie skolotāji); 

8.5.2. audzinātājs informē vecākus. 

8.6. ja pēc iepriekš minēto soļu (8.2-8.5.) veikšanas skolēns saņem negatīvo ierakstu no 

jebkura skolotāja sociālais pedagogs un skolas vadība organizē mazo pedagoģiskās 

padomes sēdi, kurā piedalās skolēns kopā ar vecākiem; 

8.7. ja pēc iepriekš minēto soļu (8.2-8.6.) veikšanas skolēns saņem negatīvo ierakstu no 

jebkura skolotāja, sociālais pedagogs iesniedz informāciju starpinstitucionālajai 

komisijai. 

 

9. Pamudinājumi skolēniem:  

       par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību var:  

- izteikt pateicību,  

- piešķirt diplomu,  

- piešķirt atzinības rakstu,  

- piešķirt balvu, 

- izteikt publisku pateicību,  

- izteikt pateicību skolēna vecākiem,  

- izteikt pateicību e-klasē. 

10. Kārtība, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem: 

10.1. klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem pirmajā  

skolas nedēļā un II semestra pirmajā klases stundā; 

10.2. iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja 

radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija, par noteikumu pārrunāšanas faktu 

skolotājs veic ierakstu e-klases žurnālā, skolēni parakstās par to ievērošanu; 

10.3. ķīmijas, fizikas, sporta, mūzikas, bioloģijas, mājturības un tehnoloģiju un informātikas 

skolotājs iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestru pirmās mācību 

stundas laikā, par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu e-klases 

veidlapās, skolēni parakstās par to ievērošanu; 

10.4. pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar skolēniem pārrunā kārtības 

noteikumus šādos pasākumos, par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu 

e-klases veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu; 

10.5. pirms došanās ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē skolēnus 

par kārtības noteikumiem pasākumā, par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic 

ierakstu e-klases veidlapā, skolēni parakstās par to ievērošanu. 

11. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos:  

11.1. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt skolēni, pedagogi, vecāki;  

11.2. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apspriež un saskaņo Skolas padome;  

11.3. izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktors.  

Direktore E.Kanaviņa 


