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KĀRTĪBA, KĀDĀ KLASES AUDZINĀTĀJS VEIC DARBU AR KLASI 

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Šķibes pamatskolas nolikuma 45.14.punktu 

 

1. Šķibes pamatskolas (turpmāk – skola) klases audzinātāja darbības kārtība (turpmāk – 

kārtība) precizē klases audzinātāja darba pienākumus un nepieciešamo rīcību 

pienākumu īstenošanai. 

2. Klases audzinātājs: 

2.1. katru gadu līdz 15. septembrim izstrādā klases audzinātāja darba plānu kārtējam 

mācību gadam, ņemot vērā: 

2.1.1. skolas audzināšanas programmu, 

2.1.2.  aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbā un interešu izglītībā, kā arī 

skolas galvenos uzdevumus kārtējā mācību gadā; 

      2.2. ievēro konfidencialitāti un vispārpieņemtās ētikas normas; 

2.3. ievēro ārējos normatīvajos aktos un skolas iekšējos normatīvajos aktos noteiktās  

prasības; 

2.4. mācību gada sākumā, sadarbojoties ar skolas medicīnas māsu, iepazīstas ar katra 

skolēna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, informē pedagogus par riska 

faktoriem, kas saistīti ar skolēna veselības problēmām; 

2.5. veido labvēlīgu vidi klasē skolēnu personības attīstībai un izglītošanai, kopīgi 

organizējot klases pasākumus un sekmējot klases dalību skolas pasākumos; 

2.6. audzinātāja darba plānā paredzētos pasākumus īsteno noteiktajā kārtībā; 

2.7. piedalās skolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbā; 

2.8. ne retāk kā vienu reizi semestrī organizē klases skolēnu vecāku sapulci; 

2.9. vismaz reizi mācību gadā organizē individuālās sarunas ar katra skolēna vecākiem; 

2.10. līdz katra mācību gada 10. septembrim veic audzināmās klases vecāku aptauju, kurā 

iegūst informāciju par to, vai vecāki ar sava bērna sekmēm un citu informāciju 

iepazīsies skolvadības sistēmas ,,e-klasē” vai dienasgrāmatās. Iegūto informāciju fiksē 

skolas noteiktajās veidlapās. 

2.11. katru nedēļu veic skolēnu dienasgrāmatu pārbaudi, ko apliecina ar parakstu 

dienasgrāmatā; pieņem no klases skolēniem dokumentus par mācību stundu kavējumu 

iemesliem un atbild, lai saņemtajā dokumentā iekļautā informācija tiktu ievadīta 

skolvadības sistēmas ,,e-klase” datubāzē; reizi mēnesī iepazīstina vecākus ar sekmju 

izrakstu; 

2.12. nodrošina informāciju klasē (skolēnu atbildības zonas, dežurantu sarakstu, klases 

iekšējās kārtības noteikumus u.c. aktualitātes pēc nepieciešamības); 

2.13. atbild par drošas un estētiski pievilcīgas vides uzturēšanu klasē; 
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  2.14. sniedz skolēniem atbalstu, sadarbojoties ar skolas pedagogiem, atbalsta personālu, 

administrāciju, skolēnu vecākiem; 

2.15. rosina skolēnus iesaistīties skolēnu padomes darbā un ārpusstundu darbībā, tai skaitā 

interešu izglītībā, ievērojot viņu spējas un intereses; 

2.16. sadarbojas ar skolēnu vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem), informē viņus telefoniski 

vai rakstiski par skolēnu panākumiem vai problēmām skolā, ja nepieciešams, 

uzaicina skolēnu vecākus (likumiskos pārstāvjus) uz skolu; 

2.17. organizējot klases ekskursiju, pārgājienu vai pasākumu, klases audzinātājs trīs dienas 

iepriekš iesniedz direktoram aizpildītu skolas izstrādāto ziņojuma veidlapu, kurā par 

iepazīstināšanu ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ar savu parakstu apliecinājuši 

skolēni, kas piedalīsies ekskursijā, pārgājienā vai pasākumā; 

2.18. veic skolēnu izpēti, iekārto katram klases skolēnam attīstības dinamikas mapi 

(turpmāk - mape), kurā ietilpst: 

2.18.1. skolas iekšējās kārtības noteikumu; instrukcijas par vienotām prasībām mācību 

sasniegumu vērtēšanā; instrukcijas par drošību, uzturoties skolas teritorijā; kārtības, 

kādā veicama saziņa starp skolu un ģimeni; kārtības, kādā skola informē izglītojamā 

vecākus, pašvaldības vai citas valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē skolu par iepazīšanos parakstīta un datēta noteikta forma. 

 2.18.2. ziņas par skolēnu, 

 2.18.3. izaugsmes dinamikas uzskaite, 

 2.18.4. mācību priekšmetu noslēguma pārbaudes darbi (pēc skolēna un ģimenes vēlēšanās), 

 2.18.5. citi materiāli pēc klašu audzinātāju metodiskās komisijas lēmuma vai pēc klases 

audzinātāja izvēles; 

 2.19. klases audzinātājs atbild par to, lai mapes skolēni nogādā vecākiem septembra un 

janvāra mēnešos. Pēc vecāku pieprasījuma (septembrī aizpilda aptaujas lapu, kura 

glabājas pie klases audzinātāja) vai nepieciešamības- biežāk. 

   2.20. klases audzinātājs aizpilda un atbild par: 

 2.20.1. izsniegtajām skolēnu liecībām katra semestra beigās, 

 2.20.2. mācību sasniegumu vērtējumu ierakstiem izglītojamā personas lietā katra mācību 

gada beigās vai skolēnu atskaitot no skolas audzēkņu skaita. 

 

Direktore          S. Pluģe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


