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KĀRTĪBA
DARBĀ AR AUDZĒKŅIEM , KURI NEPILDA
SAVUS PIENĀKUMUS
Izdots saskaņā ar skolas Nolikuma 68. punktu
I

Mērķis un uzdevums.

1. Pievērst skolēnus apzinīgam un disciplinētam mācību darbam.
2. Stimulēt skolēnus iekšējo kārtības noteikumu ievērošanai.
3. Pievērst skolēnus regulāram, sistemātiskam mācību darbam.
II
Noteikumi priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, ja audzēkņi traucē mācību
darbu vai ir citi disciplīnas (iekšējās kārtības noteikumu) pārkāpumi
4. Dzērves pamatskolā pēc skolas nolikuma skolēniem piemērojami šādi soda veidi :
4.1. klases audzinātāja aizrādījums, brīdinājums;
4.2. ziņojums vecākiem;
4.3.direktora piezīme, rājiens;
4.4.tiesību atņemšana pārstāvēt skolu, piedalīties ārpusstundu pasākumos;
4.5.pārkāpuma izskatīšana:
4.5.1.administrācijas apspriede;
4.5.2. pedagoģiskās padomes sēdē;
4.5.3. skolas padomē;
4.5.4. pagasttiesā;
5. Priekšmeta skolotājs veic sarunu ar audzēkni divatā.
6. Ja pārkāpumi turpinās, priekšmeta skolotājs ziņo klases audzinātājam, kurš izsaka audzēknim
brīdinājumu ar ierakstu skolēna dienasgrāmatā.
7. Atkārtotu vai smagu pārkāpumu (citu skolēnu aizskaršana un pazemošana, zagšana, inventāra
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bojāšana, smēķēšana, rupjības utml.) gadījumā, klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs pieprasa
skolēnam rakstisku paskaidrojumu (vēlams arī liecinieku) un par notikušo informē skolas
administrāciju.
8. Pārkāpuma raksturs un sods tiek izskatīts un piemērots skolas iknedēļas administrācijas apspriedē, kur
piedalās skolēns, klases audzinātājs un/vai priekšmeta skolotājs.
9. Apspriede tiek protokolēta, sodu (piezīmi vai rājienu) piemēro, izvērtējot katra skolēna izdarītā
pārkāpuma smagumu, attieksmi pret mācību darbu un sabiedrisko aktivitāti.
10. Pēc soda piemērošanu tiek rakstīts direktora rīkojums, kopijas nosūtīta skolēnu vecākiem vai
aizbildņiem, izliek skolēniem redzamā vietā un informē skolēnus iknedēļas rīta līnijā, kā arī tiek
ievietota skolēna personu lietā.
11. Ja pārkāpumi turpinās, tie tiek izskatīti kopā ar vecākiem pedagoģiskās padomes sēdē, skolas padomē,
pagasta padomes sēdē, pagasttiesā un nepieciešamības gadījumā kopā ar nepilngadīgo lietu
inspektoru.
III
Noteikumi, kā rīkoties priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem, ja audzēknis
neattaisnoti kavē stundas
12. Neattaisnoti kavējumi vispār nav pieļaujami. Nevar būt nekāda “norma”.
13. Priekšmetu skolotājiem obligāti jāveic visu kavēto stundu atzīmēšana žurnālā.
14. Ja priekšmeta skolotājam rodas aizdomas par kāda audzēkņa neattaisnotiem kavējumiem,
nekavējoties jāziņo klases audzinātājam.
15. Klases audzinātājs nekavējoties informē vecākus (ja nepieciešams – uzaicina ierasties skolā).
16. Ja kavējumi turpinās, jāziņo skolas administrācijai kas rīkojas atbilstoši II punkta norādījumiem.
IV

Pārējie pārkāpumi

17. Ja vecāki, priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji vai audzēkņi ir liecinieki vai informēti par
audzēkņa izdarītajiem kriminālpārkāpumiem, nekavējoties jāziņo skolas administrācijai, kuri tālāk
gadījumu nodos profesionālai izmeklēšanai.
18. Skolotājiem nav jārisina kriminālpārkāpumu izmeklēšana. Tas neietilpst skolotāja pienākumos.
Neprofesionāla izmeklēšana var novest pie bērnu tiesību pārkāpumiem vai arī pie nozieguma
neatklāšanas.
19. Biežāk sastopamie kriminālpārkāpumi skolēnu vidū ir naudas izspiešana, zagšana, kaušanās.
Direktors

M.Blūms

SASKAŅOTS
Pedagoģiskās padomes sēdē Nr.12

SASKAŅOTS
Skolas padomes sēdes lēmums Nr.21

2006.gada 30. maijs

2006.gada 30. maijs
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