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KĀRTĪBA, KĀDĀ VEICAMA  SAZIŅA STARP SKOLU UN ĢIMENI 

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Vispārējās izglītības likuma 4.panta 

17.punktu, 2005.gada 10.augusta Ministru 

kabineta noteikumu 3.13.punktu, Šķibes 

pamatskolas nolikuma 45.13.punktu 

 

1. Skolēna dienasgrāmata un skolvadības sistēmas ,, e-klase” ir rakstisks saziņas līdzeklis starp 

skolu un ģimeni. 

 

2. Vispārīgie dienasgrāmatu aizpildes nosacījumi: 

2.1. Dienasgrāmata ir lietišķs dokuments, kas aizpildāms ar zilas krāsas tinti atbilstoši literārās 

valodas normām. 

2.2. Katra skolēna dienasgrāmatā ir pilnībā aizpildītas visas titullapas atbilstoši prasītajam: 

2.2.1. klases skolēniem par titullapu iekārtošanas kārtības noteikšanu un rezultātu atbild klases 

audzinātājs; 

2.2.2.titullapu iekārtošana veicama klases audzinātāja uzraudzībā (2.-9. klasē). 

2.3. Katra skolēna dienasgrāmatā ir aizpildīta katrai nedēļai paredzētā lapa (sarakstītas mācību 

stundas, datumi) līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai. 

2.4. Ailē ,,Kas uzdots?” ierakstus drīkst veikt katrs skolēns, bet obligāti ieraksts izdarāms tiem 

skolēniem, kuriem vecāki apstiprinājuši informāciju, ka skolvadības sistēmas ,,e-klase” 

elektroniskais žurnāls nav regulāri pieejams mājās.  

2.5. Ailē ,,Vērtējums” ierakstus drīkst veikt katrs skolotājs, bet obligāti veicams ieraksts tiem 

skolēniem, kuriem vecāki apstiprinājuši informāciju, ka skolvadības sistēmas ,,e-klase” 

elektroniskais žurnāls nav regulāri pieejams mājās.  

2.6. Ailē ,,Informācija” ierakstus drīkst veikt katrs skolotājs, bet nepieciešamais ieraksts 

dienasgrāmatā ir obligāts tiem skolēniem, kuriem vecāki apstiprinājuši informāciju, ka 

skolvadības sistēmas ,,e-klase” elektroniskais žurnāls nav regulāri pieejams mājās. 

2.7. Vienu reizi nedēļā klases audzinātājs paraksta katra skolēna dienasgrāmatu (tā ir sakārtota 

atbilstoši noteiktajai kārtībai). Veic ierakstu par kavētām stundām reizi 2 nedēļās ailē 

,,Informācija” gadījumos, ja ģimenē nelieto skolvadības sistēmu ,, e-klase ”. 

2.8. Vienu reizi nedēļā vecāki paraksta bērna dienasgrāmatu. 

2.9. Vienu reizi mēnesī (oktobrī, novembrī, decembrī, februārī, martā, aprīlī, maijā) klases 

audzinātājs katra skolēna dienasgrāmatā ievieto sekmju izrakstu, kura apskati vecāks apstiprina 

parakstoties. 

2.10. Pēc nepieciešamības vecāks kā stundu kavējumu attaisnojumu var izmantot paša veikto 

ierakstu par kavējumu dienasgrāmatas beigu daļā. 
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3. Vispārīgie skolvadības sistēmas ,,e-klase” aizpildes nosacījumi: 

3.1. Skolvadības sistēma,, e-klase’’ ir lietišķs dokuments, kas aizpildāms atbilstoši literārās 

valodas normām. 

3.2. Ierakstus elektroniskajā žurnālā veic visi skolotāji, ievērojot šādus nosacījumus: 

3.2.1. mācību stundas tēma un uzdotais mācību priekšmetā uz nākamo stundu vai ieraksts ,,Nav 

mājas darba” vai tml. veicams līdz plkst. 17.00 tai dienā, kurā notikusi mācību stunda; 

3.2.2. mācību priekšmeta skolotājs līdz plkst. 17.00 ieraksta dienas vērtējumus un kavējumus; 

3.2.3. klases audzinātājs uz kalendārā mēneša pirmo un piecpadsmito datumu veic darbu ar 

kavējumu uzskaites sakārtošanu; 

3.2.4. pedagoģiskie darbinieki piezīmes un tml. informāciju fiksē divu dienu laikā no pārkāpuma 

izdarīšanas dienas. 

 

4. Citas saziņas formas: 

4.1.Divas reizes mācību gadā noteiktās dienās vecākiem ir iespēja tikties ar pedagoģiskajiem 

darbiniekiem un individuālajās sarunās apspriest mācību sasniegumus. 

4.2. Ne retāk kā divas reizes mācību gadā notiek klases vecāku sapulces. 

4.3. Ne retāk kā divas reizes mācību gadā notiek skolas vecāku sapulces. 

4.4. Ne retāk kā reizi mācību gadā klases audzinātājs organizē individuālās sarunas ar katra 

skolēna vecākiem. 

4.5. Pēc pedagoģisko darbinieku vai vecāku iniciatīvas var tikt organizēta papildus saziņa. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

5.1. Vecāki tiek informēti par skolēna darbību skolā atbilstoši šim iekšējam normatīvam aktam 

un spēkā esošai instrukcijai par vienotām prasībām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā. 

5.2. Ierosinājumus kārtības, kādā veicama saziņa starp skolu un ģimeni, grozījumiem var 

ierosināt skolas direktors, skolas padome, skolēnu padome, pedagoģiskā padome. 

 

Direktore                       S.Pluģe 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


