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TALSU 2. VIDUSSKOLAS  

          IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
Talsos 
20.12.2017.  

Izdoti saskaņā ar  
 Izglītība likuma 54. panta 2. punktu un 14.panta 
21.punktu,  Izglītība likuma 55.panta 8.punktu, 
 Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,  
 Bērnu tiesību aizsardzības likumu,  
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.”, 
ar grozījumiem MK 21.05.2013, noteikumi Nr.259,   
Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde 
informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, 
Talsu 2.vidusskolas Nolikumu. 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējās kārtības noteikumu pamatuzdevums ir paredzēt pasākumus sekmīgai vispārējās 

izglītības programmu īstenošanai un noteikt vienotu kārtību, kādā skolā tiek realizēta 

sabiedriskā kārtība, fiziskā un morālā veselība, skolēnu drošība, tiesību un brīvību 

aizsardzība, ar nolūku veidot un nostiprināt skolēnā atbilstošu vērtību orientāciju.  

2. Talsu 2. vidusskolas (turpmāk – Skolas) Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem (turpmāk- 

Noteikumi) nosaka: 

2.1. izglītības procesa organizāciju  Skolā;  

2.2. skolēnu tiesības; 

2.3. skolēnu pienākumus un uzvedības noteikumus;  

2.4. 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;  

2.5. skolēnu drošības nodrošināšanu;  

2.6. kārtību, kādā skolēnus iepazīstina ar Noteikumiem un drošības instrukcijām;  

2.7. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par skolēnu iepazīstināšanu ar Noteikumiem;  

2.8. pasākumus draudu un vardarbības gadījumā;  

2.9. kārtību, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas;  

2.10. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību 

izvietojumu Skolā;  

2.11. pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;  

2.12. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.  

II Izglītības procesa organizācija  

3. Skolas parādes durvis atvērtas no plkst. 730.  

4. Vakarā Skolas parādes durvis tiek slēgtas plkst. 1730. 

5. 1.-4. klases strādā pēc klašu sistēmas (izņemot mūzikas, angļu valodas, informātikas  un 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=20243
http://likumi.lv/doc.php?id=49096
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sporta stundas), 5.–12. klases pēc kabinetu sistēmas. Starpbrīžos un pēcstundu nodarbībās 

1.- 4. klašu skolēnu pastaigās skolas teritorijā pavada klašu audzinātājas. 

6. Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Stundas garums 1.-12. klasēs ir 40 

minūtes.  

7. Mācību stundu sākums ir plkst. 825. 

8.  Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.  

9. Starpbrīžu ilgums:  

9.1. pēc 1. un 2. stundas 10 minūtes;  

9.2. pēc 3. stundas 15 minūtes;  

9.3. pēc 4.stundas 20 minūtes; 

9.4. pēc 5. stundas 30 minūtes;  

9.5. pēc 6. stundas 10 minūtes;  

9.6. pēc 7. un 8. stundas 5 minūtes.  

10. Mācību priekšmetu stundu saraksta izmaiņas tiek ievietotas Skolas mājas lapā un 2.stāva 

foajē informatīvajā stendā pie stundu saraksta.  

11. Skolēnu ēdināšanu organizē starpbrīžos:  

11.1. pēc 3. stundas 1.-3. klašu skolēni;  

11.2. pēc 4. stundas 4.-9. klašu skolēni;  

11.3. pēc 5. stundas 10.-12. klašu skolēni.  

12. Pasākumi Skolā beidzas: 

12.1.  1.-6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2100;  

12.2.  7.-9.klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2130;  

12.3.  10.-12. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 2300.  

13. Par mācību stundu kavējumiem vecāki vai skolēns (ja ir pilngadīgs) informē klases 

audzinātāju vai direktores vietnieces izglītības jomā telefoniski (63232167), vai 

elektroniski e-klasē līdz mācību stundu sākumam. Kad skolēns ierodas Skolā, viņam 

jāiesniedz kavējumu attaisnojošs dokuments klases audzinātājam. Par attaisnojamiem 

kavējumiem uzskatāmi:  

13.1.  kavējumi, kurus apliecina ārsta zīme vai medicīniskas iestādes izdota izziņa;  

13.2.  zīmes, ko ir rakstījuši vecāki (drīkst būt mēnesī ne vairāk par 3 dienām) tiek ņemtas 

vērā tādos gadījumos, ja skolēns tos iesniedzis 2 dienu laikā pēc atgriešanās skolā; 

13.3.  kavējumi sporta sacensību, interešu izglītības vai citu ārpusskolas aktivitāšu dēļ, ja 

par to ir informēti klašu audzinātāji un ir saskaņots ar Skolas vadību;  

14. Mācību stundu kavējums nav attaisnojums mācību satura neapgūšanai.  

15. Līdz katra mēneša 3.datumam klašu audzinātāji ievada e-klasē attaisnojoša rakstura zīmes 

par iepriekšējo mēnesi, un e-klasē sniedz rakstisku informāciju Skolas sociālajam 

pedagogam par skolēniem, kuru neattaisnotie kavējumi ir 10 stundas un vairāk.  

16.  Ja skolēns slimības dēļ ir kavējis mācību stundas vairāk nekā 1 nedēļu, viņš saņem pie 

direktora vietnieces izglītības jomā individuālo plānu (attiecas uz 5.-12. klasēm), kurā 

mācību priekšmetu skolotāji atzīmē apgūstamo vielu un pēc atbildēšanas izliek vērtējumu.  

17. Iekavēto mācību vielu skolēns apgūst un atbild 2 nedēļu laikā mācību priekšmetu 

konsultāciju laikā (5.-12.klašu skolēni).  

 

III Skolēnu tiesības  

18. Iegūt valsts un pašvaldību apmaksātu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.  

19. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

nepārkāpjot ētikas normas.  

20. Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku, lasītavu, datorklases.  

21. Piedalīties Skolas pašpārvaldes darbā atbilstoši skolēnu pašpārvaldes reglamentam.  

22. Atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un Skolas sabiedriskajā darbībā.  

23. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.  

24. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Skolā un tās organizētajos pasākumos.  
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25. Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos mācību priekšmetos, piedalīties 

fakultatīvajās un ārpusstundu nodarbībās.  

26. Saņemt skolotāju konsultācijas.  

27. Stundās un nodarbībās strādāt netraucēti.  

28. Iepazīties ar skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību Skolā.  

29. Saņemt motivētu savu zināšanu vērtējumu.  

30. Pārstāvēt Skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos.  

31. Zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu.  

32. Zināt, kāda atbildība ir par Noteikumu nepildīšanu.  

33. Saņemt atbalstu no skolotājiem, vadības un atbalsta personāla.  

34. Saņemt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.  

35. Piedalīties Skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.  

36. No stundām brīvajā laikā piedalīties savas klases telpas uzkopšanā, Skolas apkārtnes un 

pilsētas sakopšanas talkās.  

37. Saņemt ēdināšanas pakalpojumus Skolā.  

 

IV Skolēnu pienākumi un uzvedības noteikumi 
38. Mācīties sistemātiski un atbilstoši savām spējām, pildīt mājas darbus un gatavoties mācību 

stundām.  

39. Ievērot Skolas iekšējās kārtības noteikumus.  

40. Ar cieņu izturēties pret ģimeni, Skolu, sabiedrību, valsti un to atribūtiku.  

41. Apmeklēt visas mācību stundas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu.  

42. Iekārtot obligāto skolēna dokumentu – skolēna apliecību.  

43. Ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi līdz zvanam.  

44. Mācību stundās atrasties mācību telpā; ja skolēnam ir atbrīvojuma zīme no sporta 

nodarbībām, skolēnam jāatrodas zālē sporta apavos un jāizpilda skolotāja norādījumi. 

45. Ņemt līdzi uz skolu visus mācību piederumus, kas nepieciešami mācību procesam. 

46. Stundās un nodarbībās ievērot disciplīnu, skolotāju prasības.  

47. Skolēnam jāatbild par savas darba vietas kārtību un tīrību. 

48. Ja skolēns slikti jūtas, nav sagatavojies stundai vai nav izpildījis mājas darbus attaisnojošu 

iemeslu dēļ, par to ir jāpaziņo skolotājam pirms stundas. 

49.  No mācībām brīvajā laikā (brīvstunda, pirms vai pēc stundām) uzvesties klusu, lai 

netraucētu citiem mācību procesu. 

50. Ievērot pieklājību, pašsavaldīšanos un citas kulturālas uzvedības  prasības saskarsmē ar 

skolotājiem, Skolas darbiniekiem,  skolasbiedriem un vecākiem. 

51. Skolēniem skolā un tās teritorijā aizliegts fiziski, morāli vai psiholoģiski aizskart 

skolēnus, skolotājus vai citus skolas darbiniekus un vecākus; 

52. Pārvietojoties pa skolu ievērot labās rokas principu. 

53. Saudzēt skolas inventāru, mēbeles, mācību grāmatas un citus piederumus, kā arī, saudzēt 

gaiteņos un Skolas teritorijā esošos zaļos augus un zālājus. 

54. Ievērot drošības instrukcijas, ceļu satiksmes noteikumus mācību ekskursijās, pārgājienos, 

sporta un citos masu pasākumos. 

55. Ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus mācību telpās. 

56. Skolas pasākumos ievērot drošības instrukcijās noteikto kārtību. 

57. Ārkārtas situācijās ievērot evakuācijas rīcības plānu. 

58. Atstāt savu vietu vai iziet no klases stundas laikā skolēns drīkst tikai ar mācību priekšmeta 

skolotāja atļauju. 

59. Akūtas saslimšanas gadījumā no stundām var aiziet ar Skolas medmāsas atļauju, par to 

informējot klases audzinātāju. Skolas medmāsa nepieciešamības gadījumos informē 

vecākus. 

60. Nepieciešamības gadījumā aiziet no mācību stundām 10.-12. klašu skolēni drīkst, iepriekš 

informējot klases audzinātāju/priekšmeta skolotāju. 1.- 9.  klašu skolēni  drīkst  aiziet no  
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mācību stundām un pēcpusdienas nodarbībām tikai ar vecāku ziņu, informējot klases 

audzinātāju vai atbildīgo pedagogu. 

61. Par došanos uz skolu ar velotransportu un citiem pārvietošanas līdzekļiem ir atbildīgi paši 

skolēni un viņu vecāki.  

62. Skolas ēdnīcā ir jāievēro kārtība, pieklājība un higiēnas prasības.  

63. Skolā jāievēro higiēnas un skolēna lietišķās etiķetes prasības: 

63.1. skolēnu apģērbam un apaviem jābūt tīriem, kārtīgiem; 

63.2. ģērbties tā, lai netiktu atkailināts vēders un ķermeņa intīmās daļas; 

63.3. skolēni nedrīkst nēsāt ķēdes un rotājumus, kas var apdraudēt pašus un citus skolēnus; 

63.4. apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, pornogrāfiju, narkotikas, smēķēšanu un  

63.5.  alkoholu, enerģijas dzērienus, necenzētus vārdus; 

63.6. atrodoties telpā, nelietot galvassegas un cimdus; 

63.7. matiem un nagiem jābūt tīriem, koptiem; 

64. Virsdrēbes jāatstāj ģērbtuvē. Tajā neuzturēties starpbrīžos un brīvajās stundās.  Virsdrēbju 

kabatās neatstāt naudu, mobilo telefonu un citas vērtīgas mantas.  

65. Par savām personīgajām mantām Skolā ir atbildīgs skolēns pats. 

66. Skolā un tās teritorijā aizliegts ienest, glabāt un lietot  priekšmetus, materiālus un vielas, 

kuras var apdraudēt paša skolēna vai citu klātesošo dzīvību, veselību vai attīstību 

(alkohols, enerģijas dzērieni, cigaretes, elektroniskās cigaretes,  narkotiskās, toksiskās vai 

psihotropās vielas, sprāgstvielas, kaitīgas ķīmiskas vielas, gāzes baloniņi, gāzes pistoles, 

šaujamieroči, aukstie ieroči u.c.).  

67. Skolēniem stundu laikā un pasākumos aizliegts lietot mobilos tālruņus, planšetdatorus, 

mūzikas atskaņošanas un citas ierīces, ja tās nav paredzētas nodarbību procesā.   

68. Skolēniem stundas laikā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, lietot necenzētus vārdus 

un nodarboties ar mācību procesu nesaistītām lietām. 

69. Skolēniem skolā un tās teritorijā ir aizliegts smēķēt. 

70. Ja pasākuma laikā tiek konstatēti nopietni pārkāpumi(alkohola un apreibinošo vielu 

lietošana, kaušanās, telpu un inventāra bojāšana u.c.), Skolas administrācijai vai pasākuma 

organizatoriem ir tiesības pasākumu pārtraukt, izsaukt Policiju, ziņojot par to iesaistīto 

skolēnu vecākiem. Samaksa par ieejas biļetēm, ja tāda ir bijusi, dalībniekiem netiek 

atdota. 

 

Skolēnu drošības nodrošināšana 

V Kārtība, kādā skolēnus iepazīstina ar Noteikumiem un drošības instrukcijām 

71. Skolēnu drošībai ir izstrādāta kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo droša uzturēšanās 

skolā, tās teritorijā un organizētajos pasākumos, kā arī instrukcijas, ar kurām skolēni tiek 

iepazīstināti, to apliecinot ar parakstu instruktāžu žurnālā. Par skolēnu instruēšanu 

atbildīgi klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji.   

72. Atbilstoši Skolas vajadzībām ir izstrādāti sekojoši drošības noteikumi:  

72.1.  par ugunsdrošību;  

72.2.  par elektrodrošību;  

72.3.  par drošību mācību kabinetos;  

72.4.  par pirmās palīdzības sniegšanu;  

72.5.  par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās;  

72.6.  par drošību organizētajos pasākumos;  

72.7.  par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.  

73. Skolēnus ar Noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs mācību gada pirmajā klases 

stundā. Noteikumi var tikt pārskatīti papildus pēc vajadzības. Par Noteikumu pārrunāšanas 

faktu veic ierakstu drošības instruktāžu žurnālos, skolēni parakstās par to ievērošanu. 

74. Ne retāk kā reizi gadā skolēnu drošības instrukcijās iekļauj informāciju par rīcību 

ekstremālās un nestandarta situācijās, par ceļa satiksmes drošību, par drošību uz ledus un 

ūdens, par personīgo un darba higiēnu. 
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Skolēnu drošības nodrošināšana 

VI Pasākumi draudu un vardarbības gadījumā 
75. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

75.1.  pedagogs informē direktoru vai direktora vietnieku izglītības jomā par skolēna 

uzvedību;  

75.2.  skolēnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, tiek 

nodrošinātas mācības citā telpā sociālā pedagoga, Skolas psihologa vai cita pedagoga 

klātbūtnē;  

75.3.  tiek informēti vecāki par skolēna uzvedību un nepieciešamo sadarbību ar Skolu; 

75.4.  tiek veikti atbalsta pasākumi, sadarbojoties ar vecākiem, atbilstoši situācijai;  

75.5.  ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu vai vēlas 

sadarboties ar citiem speciālistiem – informācija tiek nodota pašvaldības attiecīgajām 

instancēm;  

75.6.  ārkārtas situācijās tiek nekavējoties izsaukta policija vai medicīniskā palīdzība; 

75.7.  ir izstrādāta rīcības shēma „Direktora un pedagogu rīcība, ja skolēns apdraud savu 

vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību” (Pielikums Nr.1). 

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

nekavējoties par to ziņo tuvāk esošajam pedagogam/Skolas vadībai/Policijai. 

77. Pedagogi un Skolas tehniskais personāls, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību 

pret skolēnu, nekavējoties informē par to Skolas vadību vai sociālo pedagogu. Ārkārtas 

gadījumā izsauc Policiju. 

 

Skolēnu drošības nodrošināšana 

VII Kārtība, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas 
 

78. Nepiederoša  persona  ir  ikviena  persona,  kuras  darba  vai  mācību  vieta  nav  Talsu 

2.vidusskola.  

79. Nepiederošas personas ienākot Skolā, piesakās pie dežuranta un norāda apmeklējuma 

mērķi.  

80. Skolēnu drošības nodrošināšanai  Skolā ir izstrādāta “Kārtība, kādā Talsu 2. vidusskolā 

uzturas nepiederošas personas”.  

 

Skolēnu drošības nodrošināšana 

VIII Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību 

izvietošana Skolā 
81. Skolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem jāiepazīstas ar evakuācijas un rīcības 

plāniem nestandarta situācijās, klases audzinātājiem jāiepazīstina ar tiem skolēni. 

Evakuācijas un rīcības plāni izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katrā ēkas 

stāva gaitenī labi pārredzamās vietās.  

82. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir izvietoti pie informācijas stenda, mācību 

kabinetos, pie Skolas dežuranta, pie evakuācijas plāna un skolotāju istabā pie telefona:  

82.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 110;  

82.2. Valsts policija vai tālrunis visos ārkārtas gadījumos 112;  

82.3.  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113;  

82.4. Gāzes dienests 114.  

83. Ārkārtas gadījumā skolēniem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem bez ierunām 

jāpakļaujas Skolas atbildīgo darbinieku norādījumiem, kā arī policijas un ārkārtas situāciju 

likvidēšanas darbinieku prasībām 

 

IX Pamudinājumu un apbalvojumu sistēma 
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84. Skolas direktors, Skolas vietnieki un pedagogi var ieteikt skolēnu apbalvošanai Skolā, 

pilsētā, novadā  un valstī.  

85. Priekšlikumus par skolēna apbalvošanu Skolā iesniedz klases vai pašpārvaldes pārstāvji, 

klases audzinātājs, priekšmetu pedagogi un citi Skolas darbinieki.  

86. Par labiem sasniegumiem mācībās, sportā, sabiedriskajā darbībā, mākslinieciskajā 

pašdarbībā u.c. Skola skolēnu var apbalvot:  

86.1.  ar mutisku pateicību;  

86.2.  ar atzinības vai pateicības rakstu;  

86.3.  ar dažādas pakāpes diplomiem;  

86.4.  ar materiālu balvu; 

86.5.  ar speciālu Skolas balvu par izciliem sasniegumiem mācībās, sportā, utt. 

 

X Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

87. Skolā ir izstrādāta kārtība, kādā tiek risināti skolēnu iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošanas gadījumi Skolā un Skolas teritorijā:  

87.1.  mutisks aizrādījums; 

87.2.  ieraksts uzvedības žurnālā; 

87.3.  individuālas pārrunas, rakstiska piezīme e-klasē/dienasgrāmatā;  

87.4.  rakstisks paskaidrojums, iekšējo kārtības noteikumu izskaidrošana, vecāku 

informēšana/izsaukšana;  

87.5.  ziņojums sociālajam pedagogam e-klasē vai rakstiski;  

87.6.  skolas administratīvā komisijas sēde kopā ar vecākiem, pārbaudes laiks;  

87.7.  lieta tiek nodota citām institūcijām turpmākai risināšanai (Izglītības pārvaldei, 

Policijai u.c.). 

88. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumos, kad tiek lemts par skolēna 

atskaitīšanu no Skolas 10. – 12. klasēs: 

88.1. tiek izteikts direktora brīdinājums;  

88.2. tiek izteikts rājiens ar direktora rīkojumu;  

88.3. atskaitīšana no Skolas.  

89. Neattaisnoti kavētu mācību stundu gadījumā: 

89.1. līdz 10 neattaisnoti kavētām stundām klases audzinātājs veic pārrunas ar skolēnu un 

vecākiem;  

89.2. sākot ar 10 neattaisnoti kavētām stundām klases audzinātājs rakstiski e-klasē informē 

sociālo pedagogu;  

89.3.  no 15 neattaisnoti kavētām stundām - tiek izsaukts skolēns kopā ar vecākiem uz 

Skolas administratīvās komisijas sēdi; 

89.4.  ja kavējumi turpinās un pārsniedz 20 neattaisnotas stundas semestrī, informācija 

rakstiski tiek nodota Talsu novada Izglītības Pārvaldei. Lieta tiek izskatīta 

Starpinstitucionālajā komisijā. 

90. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 

lietošanu, faktu konstatējušā persona nekavējoties ziņo administrācijai, Skolas medmāsai; 

tiek paziņots vecākiem un izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. 

91. Rupji vai apkārtējiem bīstami Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi (alkohola un 

narkotisko vielu lietošana un izplatīšana, fiziska vai emocionāla vardarbība u.c.) var būt 

par pamatu vidusskolas izglītības posma (10. – 12.klase) skolēna  atskaitīšanai no skolēnu  



 



Pielikums  Nr. 1 

 

Talsu 2. vidusskolas direktora un pedagogu rīcība, ja skolēns apdraud savu 

vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagogi 
 

Informē direktoru par skolēna uzvedību 
 

Nepieciešamības gadījumā: nogādā medicīnas kabinetā; 

 izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību; izsauc policiju 
 

Direktors nodrošina skolēnam mācības citā telpā sociālā pedagoga, psihologa vai 

cita pedagoga klātbūtnē. Mācības ilgst no vienas mācību stundas līdz mācību dienas 

beigām 

 
 

Direktors rakstiski sniedz informāciju skolēna vecākiem par skolēna uzvedību un 

nepieciešamo sadarbību ar skolu 

Direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus 

 
 

Direktors pieaicina citus speciālistus, ja tādi ir nepieciešami 

 
 

Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu vai 

situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktors šo informāciju nosūta 

attiecīgajai pašvaldībai 

 
 

Pašvaldība sasauc starpinsticionālo sanāksmi, lai lemtu par atbalsta pasākumiem 

skolēnam. 

 
 


