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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

(pamatizglītības pakāpē) 

  

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu, 73. panta pirmās daļas 4. 

punktu, Izglītības likuma 54.panta 

2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 

10.panta trešās daļas 2.punktu, Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 68.panta otro 

daļu, skolas nolikumu u.c. normatīvajiem 

aktiem, kas regulē izglītības iestāžu 

darbību 

    

 

1.Vispārīgie jautājumi 

  

1. Šķibes pamatskolas (turpmāk - skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk - 

noteikumi) nosaka: 

1.1. izglītības procesa organizāciju; 

1.2. izglītojamo (turpmāk  -  skolēnu) tiesības un pienākumus;  

1.3. uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos 

pasākumos; 

1.4. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojumu skolā un drošības noteikumu ievērošanu; 

1.5. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes 

baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, 

lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā; 

1.6. skolēna rīcību, ja cits skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību un dzīvību; 

1.7. direktora rīcību, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību; 

1.8. direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta emocionāla un fiziska 

vardarbība pret skolēnu; 

1.9. pamudinājumu un apbalvojumu kārtību skolā; 

1.10. atbildību par noteikumu neievērošanu; 

1.11. kārtību, kādā skolēni un citas personas iepazīstināmi ar noteikumiem; 
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1.12. skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādes un grozījumu pieņemšanas 

kārtību. 

2. Noteikumu uzdevums ir informēt skolēnus, skolas darbiniekus un citas trešās 

personas par normatīvo aktu prasībām, to ievērošana ir obligāta visiem skolēniem, 

skolas darbiniekiem un citām trešajām personām. 

 

2.Izglītības procesa organizācija 

 

3. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas. 

4. Skolas ieejas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst. 7.30. 

5. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes skolēniem, kuri apgūst pamatizglītības 

programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem un 30 minūtes skolēniem, kuri apgūst speciālās 

pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 

vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

6. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. 1. zvans uz stundu norāda laiku, 

kad skolēns dodas uz klasi. Pēc 2. zvana skolēns atrodas klasē. 

7. Mācību stundas sākas plkst. 8.20. Skolēni ierodas skolā ne vēlāk, kā 5 minūtes 

pirms mācību stundas sākuma. 

8. Starpbrīžu ilgums ir 10 minūtes. Laikā no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.10 ir pusdienu 

starpbrīdis. 

9. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu, 

individuālā darba ar skolēniem, fakultatīvo nodarbību un interešu izglītības 

nodarbību sarakstiem. Minētos sarakstus apstiprina direktors, un tie tiek izvietoti 

uz informācijas stenda, skolas mājas lapā. 

10. Mācību stundu un ārpusklases nodarbību izmaiņas nākamajai dienai tiek izliktas 

uz informācijas stenda līdz plkst. 12.00, atsevišķos gadījumos sakarā ar 

neplānotiem apstākļiem stundu izmaiņu izlikšana var tikt kavēta. Izmaiņas mācību 

stundu un ārpusklases nodarbību sarakstos izdara direktors vai direktora vietnieks 

izglītības jomā. Līdz plkst.15.00 mācību stundu izmaiņas tiek publiskotas 

skolvadības sistēmā ,,e-klase”. 

11. Skolā ieteicami maiņas apavi. 

12. Ja skolotājs 5 minūtes kavē mācību stundas sākumu, skolēni (dežurants) dodas 

noskaidrot kavēšanās iemeslu pie skolas administrācijas. 

13. Par kārtību telpā, kurā notiek mācību stunda, ir atbildīgi skolēni un skolotājs. Par 

kārtību ārpusstundu nodarbību telpā atbildīgi nodarbību dalībnieki un nodarbību 

vadītājs. 

14. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta skolas ēdamtelpā saskaņā ar stundu sarakstā 

iekļauto pusdienu starpbrīdi. Saskaņojot ar klases audzinātāju, skolēni drīkst 

pusdienot klasē. 

15. Skolēnu profilaktisko apskati veic un pirmo medicīnisko palīdzību sniedz 

medicīnas māsa kabinetā Skolas ielā 1, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā 

vai notikuma vietā atbilstoši atbalsta personāla darba grafikam. Pēc 

nepieciešamības pirmo medicīnisko palīdzību skolēniem sniedz cita apmācīta 

persona, vajadzības gadījumā izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

16. Skolēnam ir atļauts kavēt mācību stundas citu attaisnojošu iemeslu dēļ (sporta 

sacensības, olimpiādes, konkursi u.tml.) pēc iepriekšējas saskaņošanas ar klases 

audzinātāju. Šajos gadījumos nav nepieciešams vecāku paskaidrojums par 

kavējumu. 
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17. Skolēns drīkst izmantot maksas kopēšanas pakalpojumus skolā saskaņā ar 

Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātu cenrādi darba dienās skolas bibliotēkā. 

 

3.Skolēnu tiesības un pienākumi  

 

18. Skolēnu tiesības: 

18.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību; 

18.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus, neaizskarot valsts un citu cilvēku cieņu un godu un nepārkāpjot 

ētikas normas; 

18.3.  mācību procesā izmantot skolas telpas, mācību grāmatas, citu mācību 

procesam nepieciešamo literatūru un mācību līdzekļus; 

18.4.  saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

18.5.  saņemt no skolotājiem palīdzību mācību vielas apguvē mācību stundās un 

vismaz vienā konsultācijā nedēļā katrā mācību priekšmetā; 

18.6.  saņemt argumentētu un objektīvu savu zināšanu, prasmju vērtējumu; 

18.7.  uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos 

pasākumos; 

18.8.  atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un skolas sabiedriskajā 

darbā; 

18.9.  atbilstoši savām interesēm un spējām pārstāvēt skolu dažāda mēroga 

pasākumos, konkursos, olimpiādēs un organizācijās; 

18.10.  saņemt bezmaksas profilaktisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko 

palīdzību skolā un tās organizētajos pasākumos; 

18.11.  darboties skolas skolēnu padomē atbilstoši tās reglamentam un skolas 

nolikumam; 

18.12.  zināt iespējamos pamudinājumus un apbalvojumus; 

18.13.  zināt, kāda ir atbildība par skolas iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu. 

19. Skolēnu pienākumi: 

19.1. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību; 

19.2.  ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus; 

19.3.  ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, ievērot citu skolēnu un 

pieaugušo tiesības un likumīgās intereses; 

19.4.  neaizskart ar vārdiem vai fiziski citus skolēnus un pieaugušos, neapdraudēt 

savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību; 

19.5.  apmeklēt visas mācību stundas un izvēlētās interešu izglītības nodarbības; 

19.6.  savlaicīgi izpildīt visus mācību procesā paredzētos uzdevumus un 

pārbaudes darbus atbilstoši spēkā esošajai instrukcijai par vienotām prasībām 

mācību sasniegumu vērtēšanā; 

19.7.  mācīties regulāri un atbilstoši savām spējām; 

19.8.  pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos, olimpiādēs u. tml., rūpēties par 

skolas godu, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas; 

19.9.  ierasties uz mācību stundām un nodarbībām, līdzi ņemot skolotāja 

noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un 

mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas, dienasgrāmatu u.c.);  

19.10.  pirms došanās mājās iepazīties ar stundu (nodarbību) saraksta izmaiņām 

nākošai mācību dienai; 

19.11.  iepazīstināt vecākus (likumiskos pārstāvjus) ar skolēna dienasgrāmatas 

saturu vienu reizi nedēļā (1. - 4.klašu skolēni) un ar sekmju izrakstu (1. - 
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9.klašu skolēni) vienu reizi mēnesī. Iepazīšanos ar dienasgrāmatas saturu un 

sekmju izrakstu apliecina vecāku (likumisko pārstāvju) paraksts; 

19.12.  rūpēties par skolas inventāra, telpu, mēbeļu, mācību grāmatu kārtību, tīrību 

un saglabāšanu; 

19.13.   mācību gada beigās bibliotēkā nodot izsniegtās grāmatas, izņemot 

ārpusskolas literatūras grāmatas, kas paredzētas lasīšanai vasarā. Skolēnam, 

mainot skolu, nodot visas bibliotēkā izsniegtās grāmatas;  

19.14.  bez atļaujas neaiztikt citu skolēnu personīgās mantas, kā arī rūpēties par 

sava personiskā īpašuma (mobilo telefonu, naudas u.c. priekšmetu) 

saglabāšanu;  

19.15.  piedalīties pašapkalpošanas darbā: 

19.15.1.  4. - 9. klašu skolēniem dežūrēt klasēs pēc sastādīta grafika, 

ievērot citus noteikumus, kā to paredz klases iekšējās kārtības 

noteikumi, 

19.15.2. 1. - 3. klašu skolēniem pēc stundu un nodarbību beigām sakārtot 

klasi, kā to paredz klases iekšējās kārtības noteikumi; 

19.16.  mācību stundu kavējumu attaisnojošas zīmes iesniegt klases audzinātājam 

1. dienas laikā pēc ierašanās skolā: 

19.16.1. ja skolēns kavējis skolu ne vairāk kā 3 dienas, tad attaisnojošs 

dokuments ir gan ārsta izsniegtā izziņa, gan vecāku paskaidrojums 

(mutisks vai rakstisks). Vecāku paskaidrojums tiks attaisnots par ne 

vairāk kā 36 stundām semestrī, 

19.16.2. ja skolēns kavējis skolu vairāk par 3 dienām, tad attaisnojošs 

dokuments ir ārsta izsniegtā izziņa; 

19.17.  skolēna atbrīvošana no sporta stundām un nodarbībām pieļaujama, ja pēc 

slimības ir noteikts atbrīvojuma laiks vai ir medicīnas māsas izsniegta izziņa, 

kas nododama skolotājam. Skolēns atrodas sporta zālē vai citā skolotāja 

norādītā vietā. 

 

4.Uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā  

un skolas organizētajos pasākumos 

 

20. Skolā: 

20.1. ierasties tīrā un kārtīgā lietišķa stila apģērbā atbilstoši savam vecumam un 

sezonai, bez pārspīlējumiem apģērbā (atkailinātām ķermeņa daļām, 

pārspīlētiem aksesuāriem u. tml.); 

20.2.  respektēt skolas, pagasta un valsts svētkus un organizētajos pasākumos 

ierasties svētkiem atbilstošā tērpā; 

20.3.  neatrasties skolas telpās virsdrēbēs un galvassegās, bet izmantot skolas 

ģērbtuvi, atstājot tur personiskās virsdrēbes un maisiņā ieliktus maiņas 

apavus. Garderobē atstātajās virsdrēbēs neatstāt vērtīgas mantas (naudu, 

mobilo telefonu u.c.); 

20.4.  personisko mantu nozaudēšanas gadījumā ziņot pieaugušajiem: 

dežūrskolotājam, klases audzinātājam, skolas dežurantam vai skolas 

administrācijai; 

20.5.  no mācībām brīvajā laikā uzvesties klusu, lai netraucētu pārējo klašu 

skolēniem mācību darbu; 

20.6.  aiziet no mācību stundām, fakultatīvajām vai interešu izglītības 

nodarbībām, kā arī pagarinātās dienas grupas drīkst, ja ir vecāku iesniegums, 

iepriekš informējot klases audzinātāju, mācību priekšmeta skolotāju, interešu 
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izglītības skolotāju, pagarinātās dienas grupas skolotāju (pēc vajadzības) vai 

administrāciju; 

20.7.  akūtas saslimšanas gadījumā drīkst aiziet no stundām ar skolas medicīnas 

māsas atļauju, par to informējot klases audzinātāju vai skolas administrāciju; 

20.8.  nespēlēt skolas telpās un tās teritorijā azartspēles. 

21. Mācību stundās un nodarbībās: 

21.1. izpildīt skolotāja norādījumus un uzdevumus, ievērot darba disciplīnu un 

netraucēt pārējiem skolēniem un skolotājam, rūpēties par kabineta un savas 

darba zonas kārtību; 

21.2.  uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši 

sezonai un paredzēto nodarbību saturam). Skolēniem, kuri atbrīvoti no 

fiziskās slodzes, piedalīties stundā un izpildīt skolotāja norādījumus; 

21.3.  bez skolotāja atļaujas nelietot mobilos telefonus, atskaņotājus, portatīvos 

un plaukstdatorus, radio, fotoaparātus u.c. ierīces. Tiem jābūt izslēgtiem un 

jāatrodas somā; 

21.4.  mācību stundu, valsts pārbaudes darbu, ārpusstundu pasākumu laikā neēst, 

nekošļāt košļājamo gumiju; 

21.5.  bez būtiska iemesla nekavēt mācību stundas (nodarbības) sākumu. 

Kavējuma gadījumā informēt skolotāju par iemesliem. 

22. Starpbrīdī: 

22.1. atstāt klases telpu, skolotājam vai klases dežurantam atvērt logu; 

22.2.  uzturēties skolas telpās un labvēlīgos laika apstākļos skolas teritorijā 

(katras klases audzinātājs ir norādījis skolas teritorijas zonu atbilstoši iekšējā 

normatīvajā aktā ,,Instrukcija par drošību, uzturoties skolas teritorijā” 

noteiktajam); 

22.3.  pēc iepriekš sastādīta grafika, kurš atrodas uz ziņojumu stenda, starpbrīžos 

skolā dežūrēt virsdežurantam (skolotājam) un virsdežuranta palīgam 

(skolēnam). Skolēniem jāpilda virsdežuranta un virsdežuranta palīga, kā arī 

skolotāju, skolas darbinieku un skolas dežuranta prasības; 

22.4.  aizliegts sēdēt uz palodzēm, grīdas, skriet pa gaiteņiem un kāpnēm, kliegt, 

aizskart citus skolēnus; 

22.5.  saudzēt skolas telpās un teritorijā esošos augus un zālāju. 

23. Pasākumos: 

23.1. ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas, īpašie (ja tiek 

traucēta mācību stundu norise) gadījumi saskaņojami ar direktoru; 

23.2.  pasākumus organizē un vada direktora norīkots atbildīgais par pasākuma 

norisi (pasākuma vadītājs); 

23.3.  uz ārpusklases pasākumiem skolēni ierodas kopā ar savu klasi un klases 

audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju (pavadošo personu); 

23.4.  piedaloties ārpusklases pasākumos, skolēni ievēro pasākuma vadītāja 

prasības un bez saskaņošanas ar pasākuma vadītāju vai pavadošo personu 

skolēni neatstāj pasākuma norises vietu; 

23.5.  klases pasākuma laikā par kārtību telpā atbild klases audzinātājs un skolēni. 

Pēc pasākuma telpu atstāj sakārtotu; 

23.6.  skolas pasākumi var notikt līdz plkst. 22.00. Pēc direktora rīkojuma 

pasākuma laiks var tikt pagarināts. 

24. Ēdamzālē vai pusdienojot dzīvesvietā: 

24.1. ēdamzālē apmeklētāji ievēro pieklājības normas un ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzēja prasības; 

24.2.  skolēni, kuri pusdieno ārpus skolas, nekavē mācību stundu sākumu. 
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5.Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu  

izvietojums skolā un drošības noteikumu ievērošana 

 

25. Evakuācijas plāni un rīcības plāni iespējamā ugunsgrēka gadījumā skolā ir 

izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām labi pārredzamās vietās. 

26. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietota uz informācijas 

stenda pirmā stāva vestibilā un pie skolas lietvedes. 

27. Par ekstremāliem apstākļiem skolēni nekavējoties informē kādu no pieaugušajiem 

vai, izmantojot skolas telefonu, zvana operatīvajiem dienestiem: 

27.1. ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - 112 (arī vienotais ārkārtējo 

notikumu); 

27.2.  neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam  - 113; 

27.3.  policijai  - 110; 

27.4.  gāzes avārijas dienestam  - 114. 

28. Ugunsdzēšamie aparāti skolā ir izvietoti gaiteņos, ķīmijas, fizikas, mājturības un 

tehnoloģiju, informātikas un sporta kabinetos, bibliotēkā un atbalsta centrā, kā arī 

citās vietās, kas norādītas evakuācijas plānos. 

29. Katrs skolēns ir personīgi atbildīgs par to drošības instruktāžu ievērošanu, par 

kurām ir instruēts un parakstījies. 

 

6.Alkohola, cigarešu, narkotisko vielu, toksisko un psihotropo vielu, gāzes 

baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, 

lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums skolā un tās teritorijā 

 

30. Nedrīkst smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. 

31. Nedrīkst ienest, glabāt un lietot narkotiskās, psihotropās, toksiskās un citas 

apreibinošas vielas. Skolēniem nekavējoties jāziņo jebkuram tuvumā esošam 

pedagoģiskajam darbiniekam par alkoholisko dzērienu, narkotisko, toksisko un 

psihotropo vielu, tabakas izstrādājumu ienešanas vai lietošanas gadījumiem skolā. 

32. Ja pedagogs ir saņēmis informāciju vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, 

narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un 

šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī 

pamudināšanu tos lietot skolā vai tās teritorijā, nekavējoties ziņot direktoram un 

pašvaldības vai Valsts policijai, pēc nepieciešamības direktors par notikušo ziņo 

nepilngadīga skolēna vecākiem. 

33. Ja ir pamatotas aizdomas par skolēna saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, 

toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu vai tādu veselības 

traucējumu gadījumā, kas apdraud skolēna dzīvību, nekavējoties vienlaicīgi par to 

ziņot direktoram, izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, skolas 

medicīnas māsu, direktors par notikušo ziņo nepilngadīga skolēna vecākiem. 

34. Šo noteikumu 34. un 35.punktā minētajos gadījumos, ja ir ārkārtas situācija un 

nepieciešama skolotāja nepastarpināta rīcība, skolotājs rīkojas patstāvīgi, par to 

vēlāk informējot direktoru. 

 

7.Skolēna rīcība, ja cits skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību 

 

35. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, 

nepieciešams par to nekavējoties ziņot jebkuram tuvumā esošam pedagoģiskajam 

darbiniekam. 
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36. Ja skolēni papildus vēlas saņemt atbalstu no citiem speciālistiem, iespējams zvanīt 

uz Valsts bērnu aizsardzības inspekcijas uzticība tālruni (116111) vai uz bērnu un 

pusaudžu uzticības tālruni (80006008). 

 

8.Direktora rīcība, ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību 

 

37. Pedagogs nekavējoties informē direktoru par skolēna uzvedību mutiski (līdz darba 

dienas beigām iesniedzams rakstisks ziņojums). 

38. Direktors skolēnam nodrošina mācības vai cita veida pasākumus atsevišķā telpā, 

ko veic ar tai brīdī skolā esošā pedagoģiskā personālā resursiem. 

39. 3 darba dienu laikā pēc nodarītā pārkāpuma direktors nosūta skolēna vecākiem 

informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu. 

40. Nedēļas laikā pēc konstatētā pārkāpuma direktors rīkojumā nosaka atbalsta 

personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar skolēnu un vecākiem, 

un nosaka atbalsta pasākuma plāna izstrādes kārtību. 

41. Nepieciešamības gadījumā direktors nodrošina sadarbību ar Jelgavas novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldi atbalsta sniegšanas jomā. 

42. Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, 

direktors informāciju nosūta citām pašvaldības institūcijām. 

 

9.Direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta emocionāla vai fiziska 

vardarbība pret skolēnu 

 

43. Ja ir noticis konflikts starp skolēniem: 

43.1. pedagoģiskais darbinieks informē direktoru un (vai) sociālo pedagogu par 

konfliktu starp skolēniem; 

43.2. direktors vai sociālais pedagogs, ja direktors ir uzdevis sociālajam 

pedagogam, konstatē izdarītā pārkāpuma būtību, pieprasa paskaidrojumus, 

pārrunā ar konfliktā iesaistītiem skolēniem konflikta būtību, izvērtē 

nodarījuma smaguma pakāpi;  

43.3.  ja pārkāpums nav smags un iesaistītās puses vienojas par izlīgumu, 

direktors vai sociālais pedagogs uzskata, ka notikusi samierināšanās. Tiek 

izvērtēta nepieciešamību ziņot skolēnu vecākiem par konfliktsituāciju; 

43.4.  ja pārkāpums smagāks, tiek ziņots vecākiem, atbalsta personāls tiek 

iesaistīts problēmas risināšanā. Nepieciešamības gadījumā aicina uz skolu 

vecākus, konfliktā iesaistītos skolēnus un cenšas rast risinājumu; 

43.5.  ja netiek panākta vienošanās par konflikta izbeigšanu vai pārkāpums ir 

smags, direktors problēmas risināšanā var iesaistīt tiesībsargājošo institūciju 

pārstāvjus. 

44. Ja ir noticis konflikts starp pedagoģisko darbinieku un skolēnu: 

44.1. pedagoģiskais darbinieks, kurš uzskata, ka ir rīkojies emocionāli vai fiziski 

vardarbīgi pret skolēnu, informē direktoru ar rakstisku ziņojumu; 

44.2.  skolēns, kurš uzskata, ka pedagoģiskais darbinieks rīkojies emocionāli vai 

fiziski vardarbīgi pret skolēnu, informē direktoru ar rakstisku ziņojumu; 

44.3.   direktors, iesaistot izvēlēto atbalsta personālu, uzklausa konfliktā 

iesaistītās puses, nepieciešamības gadījumā uzaicinot vecākus vai iesaistot 

sarunā vecākus, ja notikumā iesaistītie paši uzaicinājuši vecākus; 

44.4. ja sarunu ceļā konflikts tiek atrisināts, notiek samierināšanās; 
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 ja sarunu ceļā konflikts netiek atrisināts, vecāki raksta iesniegumu 

direktoram, lūdzot veikt detalizētu izvērtēšanu; 

44.5. direktors izveido komisiju, kuras sastāvā ietilpst direktors, arodbiedrības 

pārstāvis, vismaz 2 atbalsta personāla pārstāvji, kas veic pārrunas ar konfliktā 

iesaistītiem skolēniem, pedagoģiskajiem darbiniekiem, vecākiem ( atsevišķi 

grupās); 

44.6.  pēc notikuma izvērtēšanas direktors sasauc kopēju sanāksmi visām 

konfliktā iesaistītām pusēm. Pēc nepieciešamības var iesaistīt tiesībsargājošo 

institūciju pārstāvjus; 

44.7.  pēc sanāksmes direktors var izlemt disciplināri sodīt vainīgo darbinieku vai 

atstādināt no darba līdz lietas izskatīšanai; 

44.8.  pēc sanāksmes direktors sniedz vecākiem rakstisku atbildi, ja pedagoģiskā 

darbinieka pārkāpums nav konstatēts. 

 

10.Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība 

 

45. Skolēniem izsaka pateicību ar direktora rīkojumu par centību mācību un 

ārpusklases darbā skolā un ārpus tās. 

46. Skolēnus apbalvo ar skolas Goda rakstu vai Atzinības rakstu. Var tikt pasniegta 

balva. 

47. Mācību gada nobeigumā tiek organizēts Pateicības dienas pasākums. 

48. Uz Pateicības dienas pasākumu tiek uzaicināti skolēni, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

48.1. skolēns kā skolas audzēknis sadarbībā ar skolotāju ir ieguvis godalgotu 

vietu novada, reģiona, valsts olimpiādē; 

48.2. skolēns kā skolas audzēknis sadarbībā ar skolotāju ir ieguvis godalgotu 

vietu novada, reģiona, valsts konkursā; 

48.3. skolēns ir izcili veicis darbu skolēnu padomē (kandidātus iesaka skolēnu 

padomes locekļi, devumu izvērtē skolotājs - konsultants). 

49. Klasei, kura mācību gada laikā atzīta par visrūpīgāk sakārtoto ikdienā (ņemams 

vērā skolēnu padomes ikmēneša novērtējums), tiek piešķirts transports vienas 

dienas ekskursijai. 

50. Mācību gada nobeigumā tiek organizēts pasākums skolēniem, kuru mācību 

sasniegumu gada vērtējums ir 7 - 10 balles (vai pielīdzināts vērtējums). 

51.  Ziemassvētku pasākumā 1 skolēns saņem balvu par labestīgu, izpalīdzīgu, 

ieinteresētu attieksmi pret citiem skolēniem kalendārā gada laikā. Skolēnu 

apbalvošanai nosaka Skolēnu padomes locekļu veiktās aptaujas rezultāts. 

 

11.Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

52. Skolēni var tikt sodīti par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu. 
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Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu 

Pedagoģiskā personāla 

rīcība 

Lēmumu fiksēšana 

Pedagoģiskais darbinieks. 1. reizē mutisks aizrādījums, 

individuālas pārrunas.  

Rakstiska piezīme skolvadības 

sistēmā,, e-klase” vai 

dienasgrāmatā (atkarībā no 

rakstiskas vienošanās ar 

vecākiem). 

Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu pārkāpuma būtību 

fiksē skolas noteiktajās veidlapās. 

Pedagoģiskais darbinieks. 2. reizē skolēna rakstisks 

paskaidrojums (adresēts 

pedagoģiskajam 

darbiniekam).  

Rakstiska piezīme skolvadības 

sistēmā ,,e-klase” vai 

dienasgrāmatā (atkarībā no 

rakstiskas  vienošanās ar 

vecākiem). 

Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu pārkāpuma būtību 

fiksē skolas noteiktajās veidlapās. 

Paskaidrojums tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Klases audzinātājs. Veic pārrunas. Veic ierakstu skolvadības sistēmā 

,,e-klase”vai dienasgrāmatā 

(atkarībā no rakstiskas vienošanās 

ar vecākiem). 

Izdara atzīmi skolas noteiktajās 

veidlapās. 

Sarunas protokols tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Pedagoģiskais darbinieks. 

 

3. reizē skolēna rakstisks 

paskaidrojums (adresēts 

pedagoģiskajam 

darbiniekam) un jautājuma 

izskatīšana, pedagoģiskajam 

darbiniekam mutiski vai 

rakstiski ziņojot izvēlētajam 

atbalsta personālam. 

 

 

Rakstiska piezīme skolvadības 

sistēmā ,,e-klase” vai 

dienasgrāmatā (atkarībā no 

rakstiskas vienošanās ar 

vecākiem). 

Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu pārkāpuma būtību 

fiksē skolas noteiktajās veidlapās. 

Paskaidrojums tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Izglītības psihologs, 

sociālais pedagogs vai 

speciālais pedagogs. 

Veic pārrunas. Veic ierakstu skolvadības sistēmā 

,,e-klase”vai dienasgrāmatā 

(atkarībā no rakstiskas vienošanās 

ar vecākiem). 

Izdara atzīmi skolas noteiktajās 

veidlapās.  
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Pedagoģiskais darbinieks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. reizē skolēna rakstisks 

paskaidrojums ( adresēts 

pedagoģiskajam 

darbiniekam) un jautājuma 

izskatīšana, pedagoģiskajam 

darbiniekam mutiski vai 

rakstiski ziņojot direktora 

vietniekam izglītības jomā. 

 

Rakstiska piezīme skolvadības 

sistēmā ,,e-klase” vai 

dienasgrāmatā (atkarībā no 

rakstiskas vienošanās ar 

vecākiem). 

Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu pārkāpuma būtību 

fiksē skolas noteiktajās veidlapās. 

Paskaidrojums tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Direktora vietnieki 

izglītības jomā.  

Veic pārrunas. Veic ierakstu skolvadības sistēmā 

„e-klase” vai dienasgrāmatā 

(atkarībā no rakstiskas vienošanās 

ar vecākiem). 

Izdara atzīmi skolas noteiktajās 

veidlapās. 

Sarunas protokols tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Pedagoģiskais darbinieks. 

 

5. reizē skolēna rakstisks 

paskaidrojums ( adresēts 

pedagoģiskajam 

darbiniekam) un jautājuma 

izskatīšana, pedagoģiskajam 

darbiniekam mutiski vai 

rakstiski ziņojot direktoram. 

 

 

 

Rakstiska piezīme skolvadības 

sistēmā ,,e-klase” vai 

dienasgrāmatā (atkarībā no 

rakstiskas vienošanās ar 

vecākiem). 

Atbildīgais par jautājuma 

izskatīšanu pārkāpuma būtību 

fiksē skolas noteiktajās veidlapās. 

Sarunas protokols tiek ievietots 

skolēna personas lietā. 

Direktors. Pēc pārkāpuma izdarīšanas 

saruna ar skolēnu. 

Tikšanās ar vecākiem. 

Direktors var izdot rīkojumu 

par brīdinājumu, nākamajā 

reizē- rājienu. 

 

Veic ierakstu skolvadības sistēmā 

,,e-klase” vai dienasgrāmatā 

(atkarībā no rakstiskas vienošanās 

ar vecākiem). 

Izdara atzīmi skolas noteiktajās 

veidlapās. 

Sarunu protokoli tiek ievietoti 

skolēna personas lietā. 

Direktors. Lēmuma pieņemšana par 

Jelgavas novada pašvaldības 

institūciju iesaisti. 

Iesniegums Jelgavas novada 

pašvaldības institūcijām. 

 

 

* Ierakstus dienasgrāmatā vai skolvadības sistēmā ,,e-klase” veic atbildīgais par 

jautājuma izskatīšanu. 

* Pārkāpuma būtība ar skolēnu pārrunājama visos gadījumos. 

 

53. Skolas inventāra vai materiālo vērtību sabojāšanas gadījumā ziņo skolēna 

vecākiem un vienojas par to remontu vai jauna inventāra iegādi vai zaudējumu 

atlīdzināšanu.  

54.  Ja bojāta vai nozaudēta skolas mācību grāmata, jāpērk jauna grāmata vai 

jāatlīdzina materiālie zaudējumi atbilstoši skolas bibliotēkas reglamenta prasībām.  

55. Par katru noteikumu pārkāpumu tiek uzlikts tikai viens disciplinārsods. 
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56.  Noteikumos noteikto prasību izpilde ir obligāta arī skolas darbiniekiem. 

 

12.Kārtību, kādā skolēni un citas personas iepazīstināmi ar iekšējās kārtības 

noteikumiem 

 

57. Skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs katru 

gadu septembrī un pēc nepieciešamības atkārtoti. Iepazīstināšanu apliecina 

paraksts un datējums. 

58. Skolēnu vecāki (likumiskie pārstāvji) ar iekšējās kārtības noteikumiem 

iepazīstināmi katra mācību gada sākumā vai bērnam uzsākot mācības skolā. 

Iepazīšanos apliecina paraksts un datējums. 

59. Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs 

iepazīstina skolēnus ar tiem divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas. Iepazīstināšanu 

apliecina paraksts un datējums. 

60. Par skolas darbinieku un trešo personu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības 

noteikumiem ir atbildīgs direktors. 

61. Iekšējās kārtības noteikumi tiek izvietoti uz ziņojumu stenda, skolas mājas lapā un 

atrodas pie skolas lietvedes. 

 

13.Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādes un grozījumu pieņemšanas 

kārtība 

 

62. Grozījumus un papildinājumus var ierosināt direktors, skolēnu padome, skolas 

padome, pedagoģiskā padome un Dibinātājs. 

63. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod direktors. 

64. Atzīt par spēku zaudējušiem 2017.gada 21.augusta Šķibes pamatskolas iekšējās 

kārtības noteikumus Nr.1-11/14. 

 

 

Direktore           S.Pluģe  

l 


