RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

RĪGAS 18. VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3914900832,
Sīmaņa ielā 14, Rīgā, LV–1005, tālrunis 67392570, fakss 67395260, e-pasts r18vmvs@riga.lv

Rīgā
APSTIPRINĀTS
ar Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolas
direktora
01.12.2009. rīkojumu Nr.136
23.02.2010. rīkojums Nr.27
05.04.2011. rīkojums Nr.38
01.10.2014. rīkojums Nr. VSV 18-14-198-rs

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
I Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk-izglītības iestāde) Iekšējās
kārtības noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
54.panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas otro
punktu,
Bērnu
tiesību
aizsardzības
likumu,
Ministru
kabineta
24.11.2009.noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktiem,
Ministru kabineta noteikumiem 23.03.2010. Nr. 277 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības
pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. Izglītojamo, viņu vecāku un citu personu rīcību izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos;
2.2. izglītības procesa organizāciju;
2.3. izglītojamo tiesības un pienākumus;
2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu;
3. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta, ar Noteikumiem
izglītojamie un vecāki var iepazīties pie ziņojuma dēļa.
II Izglītības procesa organizācija
4. Mācību stundu sākums plkst. 8.30.
Izglītības iestādes durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 8.00.

5. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas laikā, lai līdz mācību stundu sākumam būtu
klasē vai nodarbību vietā.
6. Mācību un ārpusklases darbs izglītības iestādē notiek saskaņā ar mācību
priekšmetu stundu sarakstu, konsultāciju sarakstu un interešu izglītības nodarbību
sarakstu.
7. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.
8. Katras mācību dienas sākumā un beigās izglītojamiem jānoskaidro, vai nav
paredzētas dienas mācību stundu izmaiņas.
9. Interešu izglītības nodarbības un konsultācijas notiek pēc direktora apstiprināta
nodarbību saraksta.
10. Starpbrīžu un stundu ilgums:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.30 – 9.10
9.15 – 9.55
10.00 – 10.40
10.45 – 11.25
11.30 – 12.10
12.35 – 13.15
13.20 – 14.00
14.05 – 14.45
14.50 – 15.30
15.35 – 16.15

11.
12.
13.
14.
15.

16.20 – 17.00
17.05 – 17.45
17.50 – 18.30
18.35 – 19.15
19.20 – 20.00

11. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases
audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpu atstāj sakārtotu.
12. Klašu telpu atslēgas pirms stundām priekšmeta skolotājs paņem skolotāju istabā
un nogādā atpakaļ pēc stundām.
13. Starpbrīžos izglītojamiem ir jāatstāj klašu telpas.
14. Izglītojamiem ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos bufetē.
15. izglītības iestādes darbinieku darba laiki
15.1. Bufetes darba laiks no – no 8.30 līdz 17.00.
15.3. Bibliotēkas darba laiks – no 10.00 līdz 18.30
15.4. Medicīnas kabineta darba laiks – no 8.30 līdz 17.00.
15.5. Kancelejas darba laiks
Pirmdiena
8.30-19.00
Otrdiena
10.00-18.00
Trešdiena
10.00-19.00
Ceturtdiena
10.00-19.00
Piektdiena
8.30-17.30
15.6. Direktora pieņemšanas laiks: pirmdiena no 14.00 līdz 18.00, ceturtdiena no
10.00 līdz 12.00.
15.7. Direktora vietnieku pieņemšanas laiki: pirmdiena – 16.30-18.00,
otrdiena – 12.00-18.00, trešdiena – 10.00-13.00
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15.8. Psihologa darba laiks – no 9.00 līdz 17.00.
15.9. Sociālā pedagoga darba laiks – no 9.00.līdz 17.00.
15.10. Speciālo pedagogu darba laiki tiek apstiprināti ar atsevišķu direktora
rīkojumu.
15.11. Pedagoga palīga darba laiki
Pirmdiena
9.00-15.30
Otrdiena
9.00-15.30
Trešdiena
9.00-15.30
Ceturtdiena
9.00-15.30
Piektdiena
9.00-15.30
15.12.Skolotāja palīga darba laiks “Bērnu istaba”
Pirmdiena
13.20-20.00
Otrdiena
15.20-20.00
Trešdiena
16.20-20.00
Ceturtdiena
16.20-20.00
16. Mācību gada noslēguma pārbaudes darbu, pagarinātā mācību gada un
pēcpārbaudījumu noteikšana notiek normatīvo dokumentu paredzētajā kārtībā.
17. Nepiederošas personas, kuras nav izglītojamo sarakstā vai nav izglītības
iestādes darbinieki drīkst atrasties izglītības iestādē tikai ar direktora vai viņa
vietnieka atļauju.

III

Izglītojamo tiesības

Izglītojamiem ir tiesības:
18. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību.
19. Uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
20. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un
uzskatus, izteikt viedokli par izglītības iestādes darba organizāciju, izglītības
procesu un izteikt priekšlikumus izglītības iestādes dzīves pilnveidošanai.
21. Izglītības procesā izmantot izglītības iestādes telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas
informācijas krātuves un mācību līdzekļus bez maksas.
22. Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko
palīdzību.
23. Piedalīties Skolas padomes, Skolēnu padomes darbā atbilstoši to reglamentiem
un sabiedriskajā darbībā (skolā, pilsētā, rajonā).
24. Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un
citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.
25. Vidusskolas skolēniem un pamatskolas skolēniem, kuri sasnieguši pilngadību,
apmeklēt nodarbības brīvajā režīmā un patstāvīgi apgūt mācību vielu, ja tam ir
pamatojums.

3

26. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos.
27. Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, saņemt pedagogu
konsultācijas.
28. Pārstāvēt izglītības iestāde dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs,
iesaistīties Skolēnu domē.
29. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.
30. Saņemt psihologu un sociālā pedagoga konsultāciju.
IV PAMUDINĀJUMU UN APBALVOJUMU SISTĒMA
Līmenis

Amatpersona

1

Priekšmeta
skolotājs

2

Klases
audzinātājs

3

Direktora
vietnieki

4

Direktors

5

Pedagoģiskās
padomes sēde

Kārtība, kādā izskata skolēnu
apbalvošanu
Uzslava
Mutiska pateicība
Pateicība vecākiem
Pateicības, atzinības mācību
priekšmetā
Uzslava
Mutiska pateicība
Pateicība vecākiem
Atzinības vēstule
Atzinības par sasniegumiem mācību
darbā, olimpiādēs, ārpusklases darbā
Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju
sveikšana
Labāko skolēnu – olimpiāžu
uzvarētāju, viņu skolotāju
apbalvošana

Goda rakstu piešķiršana

Iespējamā rīcība

Rosina augstākiem
apbalvojumiem

Rosina augstākiem
apbalvojumiem

Rosina augstākiem
apbalvojumiem
Rosina augstākiem
pašvaldības apbalvojumiem
Rosina pašvaldību apbalvot:
1. uzvarētājus olimpiādēs Mātes dienā
2. Izlaidumā – labākos
absolventus
3. Īpašos gadījumos

V Izglītojamo pienākumi
Izglītojamo pienākumi ir:
31. Ievērot un pildīt Latvijas Valsts Likumus.
32. Mācīties atbilstoši savām spējām.
33. Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.
34. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un izglītības iestādes
simboliku un atribūtiku.
35. Saudzēt izglītības iestādes vidi.
36. Ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
37. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
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38. Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas
noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās,
ekskursijās un izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
39. Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās.
40. Mācību laikā nēsāt līdzi izglītojama apliecību.
41. Apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās stundas.
Ja izglītojamais kavē skolu līdz 3 dienām, tad attaisnojuma zīmi var uzrakstīt
vecāki (aizbildņi), ja vairāk par trim dienām, tad obligāti jābūt ārsta zīmei. Ja
izglītojamam rodas nepieciešamība kavēt mācību stundas citu, ar veselības
stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ, tad ierodoties izglītības iestādē pēc pārtraukuma,
izglītojamais iesniedz vecāku (aizbildņa) rakstītu attaisnojuma zīmi klases
audzinātājam.
Ja izglītojamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kavē skolu līdz 3 dienām, kā
arī ja izglītojamam rodas nepieciešamība kavēt stundas citu, ar veselības
stāvokli nesaistītu iemeslu dēļ, tad ierodoties izglītības iestādē pēc pārtraukuma,
izglītojamais iesniedz pašrocīgi rakstītu motivētu attaisnojumu zīmi klases
audzinātājam.
42. Izglītības iestādē ierasties savlaicīgi, ne vēlāk kā pēc zvana uz mācību stundu
(nodarbību).
43. Izglītības iestādē ierasties lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes un cepures atstāt
pedagoga norādītajā vietā klases telpā.
44. Izglītojamie, kuriem nenotiek mācību stundas vai nodarbības, uzturas vestibilā,
bufetē, lasītavā.
45. Pēc zvana uz mācību stundu (nodarbību) atrasties mācību stundas (nodarbības)
vietā.
46. Uz mācību stundām un nodarbībām ierasties, līdzi ņemot pedagoga noteiktos
mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu
burtnīcas, rakstāmlietas u.c.).
47. Mācību stundās un nodarbībās izpildīt pedagoga norādījumus un uzdevumus,
netraucēt pārējiem izglītojamiem un pedagogiem, aizliegts ēst, košļāt košļājamo
gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.
48. Ievērot iekšējās kārtības un drošības noteikumus mācību kabinetos (fizikas,
ķīmijas, informātikas, bioloģijas un citos kabinetos).
49. Pirms došanās mājās iepazīties ar mācību priekšmetu stundu (nodarbību)
saraksta izmaiņām nākošajai mācību dienai.
50. Bufetē atrasties tikai pirms vai pēc mācību stundām, starpbrīžos un brīvstundās.
51. Aizliegts mācību stundu (nodarbību) laikā aiziet no izglītības iestādes bez
klases audzinātāja (pedagoga, administrācijas, medmāsas) atļaujas. Izglītojamie
starpbrīžos var atrasties izglītības iestādes pagalmā.
52. Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures
radiatoriem, caurulēm, kāpņu margām.
53. Mācību stundu un nodarbību laikā aizliegts lietot (tiem jābūt izslēgtā stāvoklī)
mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, elektroierīču austiņas, portatīvos
un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez pedagoga
atļaujas.
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54. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski,
emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un Izglītības iestādes
darbiniekus), huligāniski uzvesties, un veikt seksuālas darbības Izglītības iestādē
un tās teritorijā.
55. Aizliegts izglītības iestādē un tās teritorijā atrasties alkohola un narkotisko vielu
reibumā, ienest un lietot ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas,
pirotehniku, dzīvniekus, spēlēt azarta spēles un lietot tabakas izstrādājumus.
56. Ziņot Izglītības iestādes darbiniekiem, ja izglītības iestādēs teritorijā vai tās
telpās ienes ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas
izstrādājumus, pirotehniku, spēļu kārtis vai par to izmantošanu, kā arī par
nepiederošu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.
VI ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU
NEIEVĒROŠANU
57. Par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot šādus
disciplinārsodus:
57.1. mutisks aizrādījums;
57.2. rakstisks ziņojums vecākiem;
57.3. izglītības iestādes ziņojums tiesībsargājošām iestādēm Latvijas likumu
noteiktajā kārtībā;
57.4. rājiens direktora rīkojumā;
57.5. atskaitīšana no Izglītības iestādes.
57.6. kārtība kādā var tikt izskatīti jautājumi par skolas iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu:
Līmenis

Amatpersona

Kārtība, kādā izskata skolēnu
pienākumu nepildīšanu

1

Priekšmeta
skolotājs

Mutisks aizrādījums
Individuālas pārrunas

2

Klases
audzinātājs

Individuālas pārrunas

3

Direktora
vietnieki

Individuālas pārrunas.
Jautājumu izskata mazajā
pedagoģiskās padomes sēde

4

Direktors

Jautājumu izskata pie direktora
kopā ar klases audzinātāju vai
priekšmeta skolotāju un viņa
vecākiem

5

Pedagoģisk
ās padomes
sēde

Izskata jautājumu un lēmumu
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Iespējamā rīcība
Priekšmeta skolotājs rakstiski
iesniedz ziņojumu klases
audzinātājam
Audzinātāja dienasgrāmatā
Rakstisks ziņojums vecākiem
(vēstule)
Saruna klātienē – klases audzinātājs
+ priekšmeta skolotājs + vecāks +
(vai psihologs un sociālais
pedagogs)
Rakstiski protokolēts lēmums.

Rakstiski protokolēts pārkāpums un
lēmums.

Rakstiski protokolēts lēmums.

57.7. Skolas direktors tiesīgs izglītojamā skolas iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanas gadījumā, noteikt disciplināru sodu (konsultējoties ar
izglītojamā klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem), neievērojot tabulā
norādīto līmeņu kārtību.
58. Par izglītības iestādes īpašuma bojāšanu izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā
apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts
izglītības iestādei. Par nodarījumu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu,
kurš glabājas izglītojamā personas lietā.
Izglītojamais, kurš ir sasniedzis 18. gadu vecumu ir pilnā mērā atbildīgs par
zaudējumiem, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts izglītības iestādei
59. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un
alkohola lietošanu, Izglītības iestāde ziņo vecākiem.
Ja izglītojamais ir sasniedzis 18 gadu vecumu un izglītības iestādes
darbiniekiem ir aizdomas, ka izglītojamais ir lietojis narkotikās, psihotropās,
toksiskās vielas un alkoholu tiek izsaukta pašvaldības vai valsts policija.
60. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai
krimināli sodāmiem pārkāpumiem, izglītības iestāde nekavējoties ziņo
tiesībsargājošām iestādēm.

VII Kārtība, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes
61. Izglītojamos atskaita no izglītības iestādes, ievērojot normatīvajos dokumentos
(t.sk. Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus)
paredzēto kārtību.
62. Izglītojamie, kuri apgūst pamatizglītību un sasnieguši 18 gadu vecumu, un
izglītojamie, kuri apgūst vidējo izglītību, var tikt atskaitīti no izglītības
iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla nokavējies 50 un vairāk
mācību stundu.
63. Izglītojamais var turpināt mācības izglītības iestādē, ja paziņojis par
prombūtnes iemesliem (darbs, ģimenes apstākļi un citi) un periodu; ja viņš
apgūst mācību vielu pastāvīgi, t.sk. izmantojot alternatīvas mācību formas (emācības); pilda pārbaudes darbus un kārto ieskaites.
VIII Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem
64. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar izglītības iestādes iekšējās
kārtības noteikumiem pirmajā mācību gadā mācību dienā un II semestra pirmajā
mācību dienā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus
pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu
pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās
par to ievērošanu.
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65. Ķīmijas, fizikas, bioloģijas un informātikas pedagogs iepazīstina ar drošības
kārtības noteikumiem kabinetā I un II semestrī pirmās mācību stundas laikā. Par
noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā,
izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
66. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar izglītojamiem
pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas
faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to
ievērošanu.
67. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs
instruē izglītojamos par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu
pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā vai ekskursiju un
pārgājienu iesniguma-maršruta lapā izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
68. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamos informē klases audzinātājs
sadarbībā ar izglītības iestādes medicīnas māsu vai citu pieaicinātu profesionālu
personu, ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu
pedagogs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
69. Par ugunsdrošību izglītojamos informē klases audzinātājs vai profesionāla
amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu
pedagogs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
70. Par elektrodrošību izglītojamos informē klases audzinātājs vai profesionāla
amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu
pedagogs veic ierakstu klases žurnālā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
71. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj informācija:
 par rīcību ekstremālās situācijās,
 par rīcību nestandarta situācijās,
 par ceļu satiksmes drošību,
 par drošību uz ledus,
 par drošību uz ūdens,
 par personas higiēnu un darba higiēnu,
 par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus,
 par izglītojamo evakuācijas plānu skolā un informāciju par
operatīvo dienestu izsaukšanas kārtības izvietojumu skolā.
72. Par noteikumu pārrunāšanas faktu pedagogs veic ierakstu klases žurnālā,
izglītojamie parakstās par to ievērošanu.

IX

Vecāku (t.sk. aizbildņu, ģimenes locekļu) tiesības

73. Saņemt psihologa un sociālā pedagoga konsultāciju
74. Saņemt informāciju:
 par sava bērna sasniegumiem, kavējumiem;
 par interešu izglītību un fakultatīvām nodarbībām;
75. Piedalīties izglītības iestādē organizētajās vecāku dienās.
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76. Apmeklēt mācību stundas, iepriekš vienojoties ar pedagogu.
77. Iepazīties ar izglītības iestādes normatīvajiem aktiem, nolikumiem, licencētām
programmām, mācību plāniem.

X Rīcības plāns situācijā, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību,
veselību vai dzīvību.
Vispārīgā daļa
78. Izstrādāts saskaņā ar Izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.
1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” un ir Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk –
skola) iekšējās kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
79. Noteikumi ir saistoši visiem skolas skolotājiem, skolēniem un viņu
vecākiem.
80. Mērķi:
80.1. Noteikt kārtību, kādā skolā tiek organizēts darbs ar izglītojamo, kurš
apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību (turpmāk tekstā –
izglītojamais).
80.2. Noteikt kārtību, kā organizēt sadarbību ar izglītojamā vecākiem un/vai
pašvaldību.
80.3. Noteikt kārtību, kā rīkoties mācību priekšmetu skolotājiem, izglītojamo
vecākiem, klašu audzinātājiem, atbalsta personāla speciālistiem, skolas pārējiem
darbiniekiem citiem skolēniem.
Izglītības iestādes vadītājs
81. Nosaka kārtību, kādā izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu
drošību, veselību vai dzīvību nodrošināt mācību procesu.
82. Rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā
vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību
ar skolu.
83. Ar rīkojumu nosaka Atbalsta personāla (turpmāk tekstā – AP) speciālistu
pienākumus, lai veicinātu sadarbību ar izglītojamā vecākiem un izstrādātu atbalsta
pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai.
84. Nepieciešamības gadījumā pieaicina speciālistus, lai nodrošinātu
uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās.
85. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu vai arī vecāks nevēlas sadarboties ar
skolu, informāciju nosūta pašvaldības atbildīgajām institūcijām.
Priekšmetu skolotāji
86. Situācijā, kad izglītojamais rīkojas neadekvāti agresīvi, pedagogs
nekavējoties informē administrāciju un pašvaldības policistu par izglītojamā
uzvedību (sev ērtā veidā, piem., telefoniski vai vēršoties pēc palīdzības pie cita
pedagoga).
87. Ja izglītojamā uzvedība ir agresīva pret citiem skolēniem, visus citus
skolēnus izved ārā no telpas, kurā atrodas agresīvais izglītojamais.
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88. Telefoniski informē AP speciālistu (sociālo pedagogu, psihologu, pedagoga
palīgu vai medicīnas māsu, ja ir iespējams arī pašvaldības policistu) vai par krīzes
situāciju klasē, nosaucot telpas numuru, izglītojamā vārdu, uzvārdu un īsu situācijas
aprakstu.
89. Situācijā, ja izglītojamais labprāt iziet no klases ar kādu no AP speciālistiem
vai skolas administrācijas pārstāvi vai pašvaldības policistu, skolotājs turpina
iesākto stundu.
90. Mutiski vai rakstiski AP speciālistam sniedz situācijas aprakstu.
Izglītojamo vecāki
91. Vecāku pienākums ir sadarboties ar skolu sava bērna situācijas risināšanai.
92. Sniegt informāciju vadībai un AP speciālistiem par sava bērna veselības
un/vai psihoemocionālo stāvokli un rekomendācijām no speciālistiem.
93. Organizēt savam bērnam atbilstošu medicīnisku, psiholoģisku vai citu
nepieciešamo palīdzību pie atbilstošiem speciālistiem.
Atbalsta personāla speciālisti
94. Krīzes situācijā nekavējoties dodas uz telpu, kur atrodas agresīvais
izglītojamais un noskaidro agresīvās uzvedības iemeslus, ja iespējams, veic
pārrunas ar izglītojamo.
95. Situācijā, ja izglītojamais piekrīt doties līdzi, iespēju robežās organizē esošās
mācību stundas pabeigšanu citā telpā.
96. Situācijā, kad izglītojamais turpina palikt neadekvāts, izsauc ātro medicīnisko
palīdzību un informē izglītojamā vecākus.
97. Organizē tūlītēju sadarbību ar izglītojamā vecākiem.
98. Izstrādā atbalsta plāna pasākumus izglītojamam, iepazīstina ar tiem vecākus
un klases audzinātāju. Realizē atbalsta pasākumus un atbilstoši plānam, izvērtē
rezultātus.
99. Piedalās starpinstitūciju sanāksmēs gadījuma risināšanai.
100. Katrs speciālists atbilstoši savam amatam un kompetencei gatavo
dokumentāciju.
101. Ievēro konfidencialitāti.
Klašu audzinātāji
102. Sadarbojas ar administrāciju, AP speciālistiem un izglītojamā vecākiem
situācijas risināšanai.
103. Nepieciešamības gadījuma raksta izglītojamā raksturojumu.
104. Savas kompetences robežās sniedz atbalstu izglītojamam. Veic
audzināšanas darbu.
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Skolēni
105. Situācijā, kad skolā kāda izglītojamā rīcība ir neadekvāta un nav klātesošs
skolotājs, ziņo par to pirmajam satiktajam skolotājam.
106. Seko skolotāja norādēm par situācijai atbilstošo rīcību.

Shēma, kā rīkoties vardarbības gadījumā
Persona, kura konstatējusi vardarbību, novērtē cietušā psiholoģisko un fizisko veselību, ja nepieciešams
piesaista medicīnas māsu, kā arī nekavējoties par notikušo informē izglītojamā klases audzinātāju

Klases audzinātājs fiziskas vardarbības gadījumā obligāti informē iesaistīto izglītojamo vecākus un pieņem lēmumu
par tālāko rīcību atbilstoši situācijai un klases mikroklimatam

Veicot pārrunas ar
izglītojamajiem un
vecākiem, atrisina
situāciju un iegūst
izlīgumu starp
izglītojamajiem

Klases audzinātājs piesaista
atbalsta personālu
situācijas risināšanai

Atbalsta personāls informē
skolas vadību

XI Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos
78. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, Skolēnu
padome, Pedagoģiskā padome, Skolas padome un skolas dibinātājs.
79. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors.

Direktors

E. Romanovskis
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