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KLAŠU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu 

 

1. Katram skolēnam klasē ir vieta solā, kuru norādījis klases audzinātājs. 

2. Katrs mācību priekšmeta skolotājs vadītajās stundās drīkst skolēnam norādīt citu sēdvietu. 

3. Skolēns sēdvietu bez mācību priekšmeta skolotāja atļaujas nemaina. 

4. Klases dežurantu saraksts atrodas uz ziņojuma stenda. Par tā sagatavošanas kārtību un esamību 

atbild klases audzinātājs. 

5. Klases telpā virsdrēbes neatrodas. 

6. Skolēni atstāj klasi 5 minūšu laikā, beidzoties visām mācību stundām, ja klasē nav īpašu 

pasākumu vai pedagoģiskā personāla atļaujas palikšanai. 

7. Pasākumi klasē notiek tikai ar klases audzinātāja atļauju. 

8. Klasē skolēni brīvajā laikā ievēro normālas uzvedības normas (pieklājīgi sasveicinās, ienākot 

klasē, sarunājas normālā balss tonī, vārdiski un fiziski neaizskar citus skolēnus, klausa 

pedagoģiskā personāla norādījumus, ja tādi tiek doti). 

9. Klases durvis atver un aizver klusi. 

10. Bez vajadzības neieslēdz gaismu klasē. 

11. Skolēni uztur kārtībā savu solu. Pēc klases audzinātāja norādījuma sakārto, ja tas nav izdarīts. 

12. Klasē ir dežurants. 

13. Dežuranta pienākumi: 

13.1. Pēc mācību stundām 4.-9.klašu skolēni izslauka klasi (grīda tiek sagatavota mazgāšanai).  

1.-3.klašu skolēni salasa papīrus un citus gružus, kas atrodas uz grīdas klasē. Iespēju 

robežās izslauka klasi. 

13.2. 4.-9.klašu skolēni nomazgā tāfeli. 1.-3.klašu skolēni iespēju robežās nomazgā tāfeli. 

13.3. 1.-9.klašu skolēni samitrina un atstāj tīru sūkli. 

13.4. 1.-9.klašu skolēni atbild par krīta esamību pie tāfeles. 

13.5. 4.-9.klašu skolēni iznes papīrgroza saturu. 

13.6. 4.-9.klašu skolēni, sākoties starpbrīdim, atver logu tikai vēdināšanas režīmā, beidzoties 

starpbrīdim - aizver. Skolēni, kuri nav dežuranti, neatver logu. 

13.7. Dodoties uz citu skolas telpu, dežurants atstāj klasi pēdējais, izslēdzot gaismu klasē un 

aizverot durvis. 

 

Direktore          S.Pluģe 
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