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DAUDZESES PAMATSKOLAS 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

I Vispārīgie jautājumi 
1. Daudzeses pamatskolas (turpmāk – skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi)  

   izstrādāti saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības  

   likumu, MK noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības  

   iestādēs un to organizētajos pasākumos”, MK noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde 

   informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

   iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, un Daudzeses pamatskolas Nolikumu.  

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un noteikt izglītojamo, viņu vecāku,  

   pedagogu un citu personu rīcību skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos.  

3. Noteikumu ievērošana ir obligāta visiem izglītojamajiem, pedagogiem un atbalsta personālam un saistoša 

vecākiem. 

4. Noteikumi nosaka: 

4.1. izglītības procesa organizāciju, 

4.2. izglītojamo (turpmāk – skolēnu) obligāto dokumentāciju, 

4.3. kavējumu uzskaites kārtību, 

4.4. izglītojamo uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā, skolas organizētajos pasākumos, 

4.5. izglītojamo tiesības un pienākumus, 

4.6. pamudinājumu un atzinību kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu, 

4.7. skolas direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

      izglītojamo, 

4.8. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā, 

4.9. kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas, 

4.10. kārtību, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

        savai vai citu personu drošībai, 

4.11. kārtību, kādā veic izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar Noteikumiem,  

4.12.Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtību. 

II Izglītības procesa organizācija 
1. Skolas durvis tiek atvērtas plkst. 7.00 

2. Izglītojamie skolā ierodas patstāvīgi vai ar skolas autobusu, kas kursē pēc pašvaldības noteikta maršruta 

un grafika. 

3. Izglītojamie skolā ierodas savlaicīgi, tā, lai līdz stundas sākumam būtu klasē vai nodarbību vietā.  

4.Mācību stundu sākums plkst. 8.05. Stundas garums 40 minūtes. Pirms mācību stundas skan divi  

   zvani ar vienas minūtes intervālu. Zvans no stundas attiecas uz pedagogu - par stundas beigām  

   izglītojamiem paziņo pedagogs. 

5. Starpbrīžu garums 10 minūtes; pusdienu starpbrīžu garums pēc 4. un 5.stundas – 20 minūtes.  

   1.-5.klases izglītojamie pusdieno pēc 4.stundas, 6.-9.klases izglītojamie – pēc 5.stundas.  

6. Stundas skolā notiek atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam. 

7. Stundu izmaiņas nākamajai dienai direktora vietniece izglītības jomā izliek izglītojamiem 

   pieejamā vietā, 1.stāvā pie informācijas stenda. Izglītojamiem savlaicīgi jāiepazīstas ar izmaiņām  

   attiecīgās dienas mācību priekšmetu stundu sarakstā, ja tādas izdarītas, un tās jāievēro. 

III Obligātā dokumentācija izglītojamiem 
1. Izglītojamiem ir skolēna apliecība, liecība un ieraksti skolvadības sistēmā e-klase.  

2. Klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji, skolas vadība e-klasē raksta izglītojamam un viņa  

   vecākiem aktuālu un nozīmīgu informāciju. 

3. Izglītojamiem un viņu vecākiem tiek nodrošināta personīga pieeja skolvadības sistēmai e-klase. 

Lietotājvārdu un paroli izsniedz e-klases virslietotājs (skolas bibliotekāre).  
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4. Lietojot e-klases bezmaksas Uzaicinājuma komplektu, vecāki var:  

    redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos; lasīt pedagoga ziņojumus - uzvedības ierakstus, 

    piezīmes, atgādinājumus; sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam; redzēt mājas darbu 

    uzdevumus; sekot līdzi stundu tēmām; sazināties ar pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem. 

5. Divas reizes gadā izglītojamais saņem starpvērtējuma liecību un divas reizes gadā – semestra 

    liecību. Pēc izglītojamo brīvdienām izglītojamais iesniedz klases audzinātājam vecāku/aizbildņu 

    parakstītu liecības pasakni, kas ir apliecinājums, ka vecāki/aizbildņi ir iepazinušies ar izglītojamā 

    sekmēm. 

6. Izglītojamam, iestājoties skolā, tiek izsniegta skolēna apliecība. Tās darbība katru gadu tiek pagarināta. 

IV Kavējumu uzskaites kārtība 
1. Par skolas neapmeklēšanas iemesliem vecāki vai pats izglītojamais konkrētajā dienā līdz plkst. 

   11.00 informē klases audzinātāju vai lietvedi (tālr.65141136), zvanot pa tālruni, nosūtot īsziņu, 

   piesakot kavējumu e-klasē, citādi sazinoties. Nākamajā dienā pēc atgriešanās skolā izglītojamais  

   iesniedz klases audzinātājam attaisnojošus dokumentus: 

1.1.  par 1-3 dienu kavējumiem – var būt vecāku (aizbildņu) zīme; 

1.2.  par 4 un vairāk dienām – ģimenes vai ārstējošā ārsta medicīniskā izziņa. 

2. Saslimšanas gadījumā var aiziet no stundām ātrāk, informējot par to klases audzinātāju. 

3. Klases audzinātājs mēneša sākumā veic kavējumu kopsavilkumu par iepriekšējo mēnesi, ko 

    atspoguļo e-klases sekmju izrakstā. 

4. Ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām izglītojamais pirms iesniegšanas klases audzinātājam 

    parāda sporta skolotājam. 

5. Ja izglītojamais vairāk kā 20 mācību stundas mēnesī nav apmeklējis izglītības iestādi, un 

    izglītības iestādei nav informācijas par neierašanos, vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

    izglītības iestāde par to rakstiski (papīra formā vai elektroniski) informē pašvaldības 

    izglītības pārvaldi, sniedz informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām instancēm). 

V Uzvedības noteikumi skolā 

1.Skolā: 
1. Izglītojamie ir personīgi atbildīgi par savu uzvedību skolā, izpilda skolas pedagogu, tehnisko 

   darbinieku prasības un norādījumus. 

2. Izglītojamie ievēro drošības noteikumus, ar kuriem izglītojamos iepazīstina atbildīgās personas  

    atbilstoši grafikam. 

3. Izglītojamie ievēro sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas. Saskarsmē ar citiem  

    izglītojamiem un skolas darbiniekiem ievēro kulturālas valodas, uzvedības un savstarpējo  

    attiecību normas. 

4. Izglītojamie ievēro apģērba kultūru: skolā ierodas tīrās, kārtīgās, pieklājīgās drēbēs, uz apģērba 

    nav cilvēka cieņu aizskarošu uzrakstu un zīmējumu. Uz svinīgiem pasākumiem ierodas svētku  

   drēbēs. Lieto laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus. Virsdrēbes un galvassegas atstāj garderobē. 

   pa skolu staigā tīros apavos. Sporta stundās ir maiņas sporta apģērbs un apavi. Ierodoties uz  

   sporta stundu, nedrīkst būt rotaslietas un pīrsingi. 

5. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest, glabāt, realizēt, lietot, kā arī pamudināt citus lietot 

    alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles,  

    šaujamieročus un aukstos ieročus, pirotehniku. Gadījumos, kad ir saņemta informācija vai rodas  

    pamatotas aizdomas par šo vielu un priekšmetu neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu,  

    realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot, skola ziņo vecākiem un policijai. Traumu un citu 

    veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamo dzīvību, pedagogi vai skolas darbinieki  

    izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.  

6. Izglītojamais pats atbild par līdzi atnestajām vērtīgajām lietām un naudu.  

7. Izglītojamie uzvedas disciplinēti skolas ēdnīcā, ievēro galda kultūru un higiēnas normas. 

8. Izglītojamie saudzē skolas un citu personu īpašumu, paši (vai vecāki) ir atbildīgi par jebkuru  

    nodarīto materiālo zaudējumu. 

 

 

 

 

9. Izglītojamie kopā ar klasesbiedriem rūpējas par klases pārziņā nodoto mācību telpu, saglabājot to  

     tādā kārtībā, kādā tā saņemta mācību gada sākumā, rūpējas par estētisko noformējumu; 
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     brīvprātīgi veic dežuranta pienākumus, nepieciešamības gadījumā veic sabiedriski derīgu darbu,  

     palīdzot pedagogam sakārtot klasi darbam un veikt klases un skolas teritorijas papildu  

     uzkopšanu. 

 

10. Datorus drīkst izmantot tikai mācību procesā, t.i. mājasdarbu pildīšanai, prezentāciju veidošanai, 

     projektu darbu sagatavošanai, skolas pasākumu organizēšanai un citām ar skolas darbību  

     saistītām vajadzībām. 

Stundās un nodarbībās: 
11. Izglītojamais kabinetā ierodas līdz ar 1.zvanu, līdz 2.zvanam jābūt sakārtotai darbavietai, lai  

     sāktu mācību darbu. Izglītojamais uz sola novieto attiecīgajai mācību stundai nepieciešamos  

     darba piederumus un grāmatas (uz stundām jābūt līdzi visiem pedagoga noteiktajiem mācību  

     piederumiem – mācību grāmatām, pierakstu un mājasdarbu burtnīcām u.c.); stunda beidzas ar  

     pedagoga norādījumu pēc zvana. 

12. Katram izglītojamam klasē ir sava vieta, ko noteicis priekšmeta pedagogs, ņemot vērā bērna 

     veselības stāvokli un citus priekšnoteikumus produktīvam darbam klasē. 

13. Ja izglītojamais ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to informē pedagogu pirms  

     stundas. 

14. Ja izglītojamais nokavējis mācību stundas sākumu, viņam pēc iespējas ātrāk jāiesaistās klases  

     darbā. 

15. Stundu laikā izglītojamais izpilda pedagoga norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem  

      izglītojamiem un pedagogam. 

16. Mācību stundu laikā izglītojamam mobilajiem sakaru līdzekļiem, mūzikas vai jebkādu citu 

      signālu atskaņotājiem (ar visu tiem piederošo aprīkojumu – austiņas, vadi un mikrofoni u.c.)  

      jābūt izslēgtiem, tiem jāatrodas somā vai kabatā. Pedagogam ir tiesības pārkāpuma gadījumā tos 

      atņemt un nodot izglītojamā vecākiem. 

17. Izglītojamiem precīzi jāievēro pedagogu norādījumi par mācību un uzskates līdzekļu lietošanu,  

      jāievēro uzvedības noteikumi mācību telpās. Mūzikas instrumentus, video un audio tehniku,  

      datortehniku, projektorus u.c. kā arī savus mobilos telefonus stundās  drīkst izmantot tikai ar 

      skolotāja atļauju. 

18. Par bojātiem mācību un uzskates līdzekļiem, datortehniku vai cita veida tehniskajiem  

      traucējumiem nekavējoties jāziņo atbildīgajam pedagogam; 

19. Uz sporta stundām izglītojamais ierodas sporta apģērbā un maiņas sporta apavos. Izglītojamie,  

      kuri atbrīvoti no sporta stundām, piedalās stundā un izpilda pedagoga norādījumus. 

20. Interešu izglītības nodarbībās izglītojamais piedalās pēc vecāku iesnieguma saņemšanas.  

     Vecāki seko, lai izglītojamais nekavētu nodarbības bez attaisnojoša iemesla.   

Starpbrīžos: 
21. Skolas telpās un apkārtnē nav pieļaujamas darbības, kas traucē sabiedrisko kārtību un apdraud  

      veselību. 

22. Aizliegts iziet no skolas teritorijas bez klases audzinātāja (skolas vadības)  

      atļaujas. 

23. Piemērotos laika apstākļos starpbrīžos izglītojamie var uzturēties skolas apkārtnē, pirms  

      ieiešanas skolā noslaukot apavus. 

24. Starpbrīžos izglītojamie savas mantas novieto pie kabineta, kurā būs nākamā stunda. 

25. Pusdienu starpbrīžos 1.-4.klases izglītojamie ēdnīcā ierodas kopā ar pedagogu, 5.-9.klases 

      izglītojamie - patstāvīgi. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas kultūra, kā arī  

      saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru. Lietotie trauki pašiem jānovieto tam paredzētajā vietā. 

Garderobē: 
26. Virsdrēbes izglītojamiem jāatstāj garderobē. Garderobē, sporta ģērbtuvē u.c. atstātajās mantās 

      neglabāt vērtslietas, naudu, mobilo telefonu un citas svarīgas lietas. 

27. Garderobē drīkst atstāt maisiņu ar sportam nepieciešamo apģērbu un maiņas apavus. 

28. Tīrību garderobē nodrošina dežurējošā darbiniece. Izglītojamiem nav atļauts uzturēties  

      garderobē bez vajadzības. 

 

 

Pasākumos:  
29. Uz pasākumiem skolā, kas rīkoti Daudzeses pamatskolas izglītojamiem, lūgtie viesi var ierasties, 
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      ja tas saskaņots ar pasākuma organizatoru un skolas vadību. 

30.  Skolas organizētajos ārpusstundu pasākumos izglītojamie ievēro iekšējās kārtības noteikumus  

       un drošības noteikumus, ievēro pieklājības normas, rūpējas par kārtību, izpilda visas pasākuma 

       vadītāju prasības. 

31. Visos klases un skolas pasākumos klase piedalās kopā ar klases audzinātāju vai citu atbildīgo 

      personu. 

32. Ārpusstundu pasākumi tiek organizēti atbilstoši noteikumiem „Izglītojamo drošības 

      nodrošināšana Daudzeses pamatskolā un tās organizētajos pasākumos”. Par tiem klases  

      audzinātājs informē vecākus. 

33. Klases pasākumu laikā par disciplīnu un kārtību telpās atbild katrs izglītojamais un klases  

      audzinātājs. 

34. Vakara pasākumos skolas ārdurvis pēc pasākuma sākuma tiek slēgtas; 

35. Skolas sarīkojumi beidzas ne vēlāk kā plkst.21.30. 

36. Par nokļūšanu uz vakara pasākumiem un mājās no tiem atbild pats izglītojamais un viņa vecāki. 

37. Noteikumu neievērošanas gadījumā pasākums tiek pārtraukts vai atcelts. 

VI Izglītojamo tiesības 
1. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību.  

2. Mācību procesā izmantot skolas telpas – mācību kabinetus, bibliotēku, interešu nodarbību un 

    sporta telpas, ēdnīcu, kā arī skolas īpašumā esošos mācību līdzekļus, saskaņojot to lietošanu ar 

    atbildīgo personu. 

3. Izmantot skolas autobusu.  

4. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību skolā un tās organizētajos pasākumos.  

5. Saņemt skolas atbalsta personāla – psihologa, logopēda, sociālā pedagoga konsultācijas un 

    palīdzību.  

6. Saņemt savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītošanos saistītiem 

    jautājumiem. 

7. Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, neaizskarot citu 

    cilvēku cieņu un godu. 

8. Saņemt adekvātu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu.  

9. Netraucēti strādāt mācību stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.  

10. Saņemt visu mācību priekšmetu pedagogu konsultācijas. 

11. Divas reizes gadā izmantot skolas transportu mācību ekskursijai.  

12. Pilnveidot un attīstīt savas radošās spējas fakultatīvajās un interešu nodarbībās. 

13. Apmeklēt skolu un tās organizētos pasākumus dzīvībai un veselībai drošos apstākļos.  

14. Pretendēt uz personiskās mantas aizsardzību skolā un tās teritorijā, ja tās novietotas atbilstošā 

      vietā (mācību priekšmetu kabinetā, klases telpā vai skolas garderobē).  

15. Lūgt un saņemt palīdzību un informāciju no visiem skolas darbiniekiem.  

16. Piedalīties un pārstāvēt savu skolu skolas, novada, reģiona un valsts mēroga pasākumos, 

      konkursos, olimpiādēs, sacensībās u.c. 

17. Piedalīties Skolas padomes un Skolēnu domes darbā. 

18. Iesniegt priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.  

19. Par sasniegumiem un panākumiem saņemt Daudzeses pamatskolas pateicības un apbalvojumus. 

 VII Izglītojamo pienākumi  
1. Apgūt pamatizglītības programmu, apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās 

    mācību stundas. 

2. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību neapkaunot savu skolu.  

3. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem.  

4. Stundu laikā atrasties mācību nodarbību telpās un piedalīties mācību stundu darbā.  

5. Stundu laikā klasi atstāt tikai ar pedagoga atļauju.  

6. Mācīties atbilstoši savām spējām un patstāvīgi organizēt sevi mācību darbam. 

7. Ierasties skolā ar nepieciešamajiem mācību materiāliem (mācību grāmatām, darba burtnīcām un 

    citiem mācību darbam nepieciešamajiem piederumiem). 

8. Ar cieņu un izpratni izturēties pret citiem izglītojamiem, pedagogiem, darbiniekiem, kā arī būt  

    atbildīgam par savām mantām, mācību piederumiem, sekmēm un uzvedību skolā. 

9. Ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi. 

10. Būt pieklājīgam, ar vārdiem un uzvedību neaizskart citas personas saistībā ar to izskatu, rasi, 

      tautību, reliģisko pārliecību un citiem uzskatiem.  
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11. Stundu laikā izslēgt mobilo telefonu un citas tehnoloģijas vai to lietošanu saskaņot ar skolotāju. 

12. Atrasties skolā pieklājīgā apģērbā, kurš piemērots ikdienas mācību darbam un nav izaicinošs, un 

      atbilstoši savam vecumam ievērot personīgās higiēnas prasības. 

13. Pēc savām spējām un iespējām pārstāvēt savu skolu dažāda veida pasākumos skolā un ārpus tās.  

14. Ierodoties skolā, virsdrēbes novietot garderobē. Par personīgajām mantām, kuras atstātas 

      virsdrēbēs garderobē, atbildīgs pats izglītojamais.  

15. Uz sporta stundām ierasties sporta tērpā un sporta apavos, bez rotaslietām un pīrsingiem.  

16. Iesniegt klases audzinātājam kavējumu attaisnojošu zīmi, tiklīdz ierodas skolā.  

17. Rūpēties par vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību skolas telpās. 

18. Piedalīties skolas vides un tās teritorijas uzkopšanā un sakārtošanā.  

19. Skolas autobusā ievērot Uzvedības un kārtības noteikumus skolēnu autobusā. 

20. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību un nepieļaut emocionālu un 

      fizisku vardarbību.  

21. Aizliegts skolā un tās teritorijā smēķēt, lietot atkarību izraisošas vielas, ienest materiālus un  

     priekšmetus, kuri var apdraudēt savu un citu personu veselību, dzīvību. Nenest uz skolu lietas, kas 

     nav nepieciešamas mācību procesā.  

22. Ja izglītojamais kādas personas rīcībā sajūt fizisku vai emocionālu vardarbību pret sevi vai citu 

      personu, nekavējoties par to mutiski vai rakstiski ziņot jebkuram skolas darbiniekam, skolas  

      vadībai. 

VIII Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība 
1. Pamudinājumi:  

Par labu mācību un sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu, skolas un novada olimpiādēs, 

aktivitātēm izglītojamais saņem  

Amatpersona Pamudinājumu un apbalvojumu veidi Iespējamā rīcība 

Priekšmeta pedagogs 

 

 

 

 Uzslava 

 Mutiska pateicība 

 Ieraksts e-klasē 

 Pateicība vecākiem 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

 

Pedagoģiskā 

Padome 
 Atzinības par sasniegumiem mācību darbā, 

olimpiādēs, sportā, ārpusstundu darbā 

 Olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāju sveikšana 

ar atzinības rakstu u.c. apbalvojumu 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

Rosina direktoram apbalvot 

uzvarētājus olimpiādēs, 

konkursos, sportā, labākos 

absolventus 

Skolas 

vadība  

Direktors 

 Pateicība ar direktora rīkojumu 

 Labāko skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju, viņu 

pedagogu un vecāku pieņemšana 

 Ieraksts e-klasē, balvas 

 Pateicības raksti skolēniem, vecākiem 

Rosina augstākiem 

pašvaldības apbalvojumiem 

 

IX Atbildība par noteikumu neievērošanu 
1.Par kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamie saņem 

 
Amatpersona Darbība noteikumu neievērošanas gadījumos Tālākā rīcība 

Izglītojamais  Informē pedagogu, klases audzinātāju, skolas 

darbinieku, skolas vadību 

Informācijas sniegšana 

Klases audzinātājs 

Pedagogs 

Skolas darbinieks 

 Mutisks vai rakstisks aizrādījums 

 Ieraksts e-klasē 

Pārrunas 

Ziņojums vecākiem 

Ziņojums skolas vadībai 

Skolas vadība 

Direktors 
 Mutisks aizrādījums 

 Rakstisks rīkojums 

 Ieraksts e-klasē 

Pārrunas 

Ziņojums vecākiem 

Ziņojums pašvaldībai, 

sociālajam dienestam, 

bāriņtiesai, policijai  

Pedagoģiskā Padome  Izskata PP sēdē 

 

Ziņojums un ieteikums 

direktoram tālākai rīcībai 

Visos noteikumu  Izglītojamā paskaidrojums Izvērtēt katru  gadījumu un 
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pārkāpumu 

gadījumos 
 Ziņojums izglītojamā vecākiem 

 Ieraksts e-klasē 

 Ziņojums atbildīgiem dienestiem (pēc 

nepieciešamības) 

pieņemt atbilstošu lēmumu 

2. Par kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamais raksta paskaidrojumu direktoram. Tas glabājas 

    skolas lietvedībā.  

3. Par nodarījumu klases audzinātājs, priekšmeta pedagogs vai skolas administrācija var piemērot  

    sodu: izteikt mutisku vai rakstisku aizrādījumu, ierakstīt piezīmi e-klases uzvedības žurnālā, 

     ziņot vecākiem.   

4. Direktors ar savu rīkojumu var izteikt izglītojamam rakstisku brīdinājumu, uzaicināt izglītojamo 

    (nepieciešamības gadījumos arī vecākus) uz administrācijas sanāksmi, skolas pedagoģiskās 

     padomes vai skolas padomes sēdi. 

5. Ja izglītojamais ir lietojis alkoholu, ja ir aizdomas par narkotisko vielu lietošanu, skolas  

    administrācija ziņo policijai un vecākiem, izsauc medicīnisko palīdzību. 

6. Ja izglītojamais veic sabiedriski bīstamu pārkāpumu, skolas vadība nekavējoties ziņo policijai, 

    vecākiem un citiem atbildīgiem dienestiem. 

7. Ja izglītojamais sabojājis skolas īpašumu, ziņo izglītojamā vecākiem un vienojas par izdarītā  

    kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, skolas administrācija ziņo policijai.  

8. Vecāku izvairīšanās no sadarbības ar skolu tiek saprasta kā savu likumā paredzēto pienākumu  

    neizpildīšana, un par to tiek ziņots bāriņtiesai. 

9. Ja skolas darbiniekiem, izglītojamiem vai vecākiem ir informācija par izglītojamo izdarītajiem 

    pārkāpumiem, nekavējoties ir jāziņo skolas vadībai vai atbildīgiem dienestiem. 

 X Rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo 
1. Jebkuras personas pienākums nekavējoties informēt skolas darbiniekus, skolas vadību par 

    konstatētiem fiziskās vai emocionālās vardarbības gadījumiem pret nepilngadīgo skolā vai citur. 

2. Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, viņš saņem nekavējošu  

    pedagoga palīdzību.  

3. Nekavējoties tiek sniegta medicīniskā un cita nepieciešamā palīdzība uz vietas, izsaukta  

    neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde, informēti vecāki. 

4. Tiek informēti atbildīgie dienesti un saskaņota turpmākā rīcība.  

5. Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību, 

    nekavējoties jāziņo skolas vadībai. 

6. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu  

    drošībai, steidzīgi jāinformē pedagogi, darbinieki, skolas vadība, vecāki. 

XI Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojums 

skolā 
1. Evakuācijas plāni un noteiktā rīcība ugunsgrēka gadījumā atrodama ēku stāvu gaiteņos labi 

    pārredzamās vietās. 

2. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi atrodami informācijas stendos skolā. 

XII Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas 
1. Nepiederoša persona ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Daudzeses pamatskola. 

2. Izglītojamie, bez saskaņošanas ar skolas vadību, nedrīkst aicināt uz skolu nepiederošas personas. 

3. Personas, ierodoties skolā, piesakās pie dežurantes vai lietvedes, informējot par ierašanās 

    iemeslu. 

4. Ierodoties uz klases vecāku sapulci, vecāki tiek reģistrēti klases vecāku sapulces protokolā. 

5. Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam tiek sniegta informācija par telpu atrašanās vietu. 

6. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī 

    persona ieradusies. 

7. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties telpā, kuru ierāda klases audzinātājs vai cits  

    pedagogs. 

8. Par skolas ārpusstundu pasākumos pieaicināto personu tiek informēta skolas vadība, par personas 

    uzvedību atbildīgs pasākuma organizators. 

 

 

9. Par nepiederošām personām jebkurš skolas darbinieks informē skolas vadību un tiek pieņemts  

    lēmums par personu uzturēšanos skolā. Personas, kas neievēro šo Noteikumu prasības, var tikt 
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    izraidīti no skolas. 

10. Iepriekš minētie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās. 

XII Iepazīstināšanas kārtība ar Noteikumiem 
1. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem, evakuācijas plānu un drošības  

    noteikumiem katra gada septembrī. Ja izglītojamie nav ievērojuši vai nesaprot kādu Noteikumu  

    prasību, tā tiek pārrunāta papildus. 

2. Pirms došanās ekskursijā, izbraukumā vai pārgājienā atbildīgais par pasākumu instruē  

    izglītojamos par norises kārtību un drošību. 

3. Pirms katra pasākuma atbildīgais par pasākumu iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem šajos     

pasākumos.  

4. Mācību kabinetu vadītāji iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem kabinetos ne retāk kā  

    divas reizes gadā, kā arī pirms katras jaunas darbības uzsākšanas, kura var apdraudēt izglītojamā  

    drošību. 

5. Interešu izglītības nodarbību vadītāji iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem nodarbību 

    laikā mācību gada sākumā. 

6. Par ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamos informē klases  

    audzinātājs vai cita  amatpersona divas reizes gadā. 

7. Klases audzinātājs divas reizes gadā izglītojamos iepazīstina ar informāciju par rīcību  

    ekstremālās un nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, drošību uz ledus, uz ūdens, par  

    personīgo  un darba higiēnu. 

8. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības un kārtības noteikumiem reģistrē klases atsevišķā lapā (e- 

    klases izdrukā) un interešu izglītības pulciņa žurnāla pielikuma izdrukā atbildīgais pedagogs,  

    norādot noteikumu nosaukumu un datumu; pēc iepazīstināšanas izglītojamais parakstās par to 

    ievērošanu. Lapa glabājas lietvedībā. 

9. Klases audzinātājs septembrī organizē vecāku iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem. Vecāks  

   par iepazīšanos ar tiem parakstās atsevišķā lapā. Lapa glabājas lietvedībā. 

XIV Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība 
1. Noteikumus, to grozījumus iesniedz, apspriež un pieņem Skolēnu dome, Pedagoģiskā padome  

    un Skolas padome. 

2. Noteikumi stājas spēkā ar skolas direktora rīkojumu. 

 


