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Izdots saskaņā ar Šķibes pamatskolas Nolikuma 28. punktu.                                                        

1. Vispārīgie noteikumi 

                               

1. Šķibes pamatskolas (turpmāk skola) Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kurā darbojas 

izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāku), skolēnu un pedagogu deleģēti 

pārstāvji. 

2. Skolas padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija, kas izveidota, lai 

nodrošinātu efektīvāku mācību, audzināšanas un saimniecisko darbību skolā. 

3. Skolas padome savā darbībā ievēro Skolas padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar 

pamatskolas direktoru, izdod pati padome. 

2. Skolas padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi 

4. Skolas padomes darbības mērķis ir nodrošināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem, 

vecākiem, vadību, radīt iespēju iesaistīties ar skolas darbību saistītu lēmumu pieņemšanā. 

5. Skolas padomes galvenie uzdevumi: 

5.1. izstrādāt priekšlikumus par skolas attīstību, mācību un audzināšanas procesa 

organizāciju, resursu izmantošanu un citiem skolas darbības jautājumiem,  

5.2. atbalstīt mācību un audzināšanas procesu skolā, lai veicinātu to vērtību, attieksmju un 

prasmju attīstību, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības 

veidošanai; 

5.3. veicināt labvēlīgu gaisotni un pozitīvu mikroklimatu skolā. 

3. Skolas padomes izveide, sastāvs un darbības organizācija 

6. Skolas padomes sastāvā tiek ievēlēti:  

6.1. skolēnu vecāku pārstāvji, viens pārstāvis no katras klases, 

6.2. divi pedagogu pārstāvji, 

6.3. viens skolēnu pašpārvaldes pārstāvis. 

7. Skolas padomes sastāvā tiek iekļauts skolas direktors un Jelgavas novada pašvaldības 

deleģēts pārstāvis. 
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8. Skolēnu vecāku pārstāvjiem padomes sastāvā ir vairākums. Padomes vadītājs ir ievēlēts 

no skolēnu vecāku vidus. 

9. Skolas padomes izveidošanas kārtība: 

9.1. Skolas padomē vecāku pārstāvjus ievēl klašu vecāku sapulcēs, viens vecāks var 

pārstāvēt vairākas klases, kurās mācās viņa bērni,  

9.2. skolas pedagogu pārstāvjus ievēl no skolotāju vidus pedagoģiskās padomes sēdē uz 

vienu gadu (atklāti balsojot); 

9.3. skolēnu pārstāvi izvirza Skolēnu pašpārvalde, 

9.4. Jelgavas novada pašvaldība deleģē savu pārstāvi Skolas padomē. 

10. Skolas padome ievēl priekšsēdētāju (no vecāku vidus). 

11. Skolas padomes sēdes: 

11.1. ir atklātas, tajās var piedalīties jebkurš interesents; 

11.2. padomes priekšsēdētājam ir tiesības izsludināt slēgtas sēdes; 

11.3. sēdes darba kārtību nosaka padomes priekšsēdētājs, saskaņojot ar skolas direktoru, 

un apstiprina sēdes sākumā; 

11.4. skolas padomes sēdes notiek regulāri, ne retāk kā vienu reizi semestrī; 

11.5. skolas padomes sēdes vada priekšsēdētājs, 

11.6. skolas padomes sēdes tiek protokolētas. 

 

4. Skolas padomes kompetence 

12. Skolas padome: 

12.1. sniedz priekšlikumus skolas attīstībai, 

12.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, ievērojot pedagogu, skolēnu un 

viņu vecāku priekšlikumus, sniedz ieteikumus skolas darbības un izglītības kvalitātes 

pilnveidei, 

12.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par skolēnu un skolas darbinieku tiesībām un 

pienākumiem; 

12.4. sniedz direktoram un skolas dibinātājam priekšlikumus par skolas darba organizāciju, 

budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu, 

12.5. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina skolēnu 

vecāki, 

12.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā 

skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību tikumiskās audzināšanas vadlīnijām, 

12.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar skolas rīkotajiem 

pasākumiem saistītus jautājumus, 

12.8. veicina skolas sadarbību ar sabiedrību, 

12.9. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem skolas padomes darbu 

reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā, 

12.10.  ir tiesīga veidot vecāku, skolēnu interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot 

skolēnus un viņu vecākus, 

12.11. veic citus šajā reglamentā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

13. Skolas padome var organizēt ziedojuma akcijas. 

14. Skolas padome sadarbojas ar skolas direktoru, organizē vecāku pilnsapulces, uz kurām 

aicina psihologu, ārstu, juristu un citus speciālistus, sekmējot vecāku izglītošanu. 

15. Skolas padomei ir tiesības rekomendēt direktoram pieņemšanai darbā skolotājus. 

16. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus gan direktoram, gan vietējai pašvaldībai 

visos ar skolu saistītos jautājumos. 

   

5.Skolas padomes sastāvs. 

Klase vai pirmsskolas grupa, kuru pārstāv Vārds uzvārds 

2.gad. Viktorija Puncule  

3.gad. Laura Stepiņa  



 

 

 

Skolas padomes priekšsēdētājs       A.Baškevics 

 

 

4.gad. Madara Ovčarenko  

5.gad. Agris Baškevics  

6.gad. Oļesja Tervite   

1.kl. Baiba Rēdere   

2.kl. Santa Kostjuka  

3.kl. Daina Zariņa  

4.kl. Madara Ovčarenko  

5.kl. Aija Iņķe  

6.kl. Oļesja Tervite   

7.kl. Judīte Puncule  

8.kl. Jana Romonovska  

9.kl. Ilze Lomakina  

Skolotājs Dace Jakušonoka  

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis Evelīna Poča  

Jelgavas novada Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte 


