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SKOLAS PADOMES
REGLAMENTS
Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.1. Daudzeses pamatskolas (turpmāk – Skola) padome (turpmāk - Padome) ir Skolas koleģiāla
institūcija, kura darbojas saskaņā ar šo reglamentu.
II Padomes kompetence un darbības jomas
2.1. Saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu padome īsteno šādas darbības:
2.1.1. sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;
2.1.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības
kvalitātes uzlabošanai Skolā;
2.1.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un skolas darbinieku tiesībām un
pienākumiem;
2.1.4. sniedz skolas direktoram priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu
un izglītības programmu īstenošanu;
2.1.5. ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta "k"1 apakšpunktā minētos
individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē
aizgādību), (turpmāk – vecāki);
2.1.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā skaitā
mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;
2.1.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas rīkotajiem pasākumiem
saistītus jautājumus;
2.1.8. veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību;
2.1.9. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas padomes darbu reglamentējošā
normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
2.1.10. ir tiesīga veidot (vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo) interešu grupas un
institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās Skolas izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas
realizē aizgādību).

Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta – mācību līdzekļi – izglītības programmas īstenošanai un izglītības
satura apguvē izmantojamā, tai skaitā elektroniskā vidē izmantojamā: „k” apakšpunkts – individuālie mācību
piederumi (izglītojamā personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi
vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību
priekšmetu (sports, mājturības un tehnoloģiju u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais
apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu
vai produktu savām vajadzībām)
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III Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība
3.1. Padomes sastāvā ir:
 7 skolēnu vecāku pārstāvji, kurus izvirza klases vai skolas vecāku sapulcēs;
 2 pedagogi;
 skolēnu domes pārstāvis;
 pašvaldības pārstāvis;
 skolas direktors.
3.2. Padomi vada priekšsēdētājs un vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no
padomes vecāku pārstāvjiem.
IV Padomes darba organizācija
4.1. Padomes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā.
4.2. Padome lēmumus pieņem balsojot.
4.3. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.4. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

V Noslēguma jautājumi
5.1. Izmaiņas un papildinājumus Padomes reglamentā apspriež un apstiprina Padomes sēdē,
noformē rakstiski kā papildinājumu vai labojumu.

SASKAŅOTS
Daudzeses pamatskolas direktors
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