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SKOLAS SKOLĒNU PADOMES
(EKOPADOMES)
REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar skolas
Nolikuma 60.punktu
I

Vispārīgie notekumi
1. Dzērves pamatskolas skolēnu padome ir demokrātiska skolēnu pašregulācijas forma, kas
savas kompetences ietvaros organizē un vada sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv skolēnu
tiesības un intereses, piedalās skolas pārvaldē realizējot vides izglītību.
2. Skolēnu padome ievēl demokrātiskās vēlēšanās.
3. Padomes darbības ilgums – viens mācību gads.
4. Visi skolēni un skolotāji respektē skolēnu padomes darbu, lēmumus, ja tie nav pretrunā ar
kādiem citiem – augstākiem likumiem un noteikumiem.
5. Padomes darbību skolā organizē un konsultē parlamenta konsultants – ar direktora rīkojumu
nozīmēts pedagogs.

II

Darbības mērķis un uzdevumi
6. Visiem skolēnu padomes locekļiem ir jādarbojas vislabāko nolūku vadītiem. Tieši skolēnu
padome ir visu Dzērves pamatskolas skolēnu seja.
7. Padome sastāv no ministrijām un prezidenta.
8. Skolēnu padome lemj, risina (vai piedalās) visus ikdienas jautājumus, kas mazāk vai vairāk
saistīti ar skolēniem un vides izglītību.
9. Skolēnu padome ik gadu izstrādā gada darbības plānu.
10. Reizi gadā kopā ar prezidentu atskaitās skolēniem un pedagogiem.
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11. Skolēnu padome savā darbā iesaista 3. – 9. klašu pārstāvjus.
12. Kopsapulces notiek 2 reizes gadā, kārtējās sapulces atbilstoši darba plānam.
13. Skolēnu padome kontrolē visus, pašu rīkotos pasākumus.
14. Katra ministrija var griezties pēc palīdzības pie skolēnu padomes konsultanta.
15. Skolēnu padome ir atvērta institūcija ar labu slavu.

III

Ievēlēšanas kārtība
18. Līdz oktobra vidum klašu pārstāvji izvirza ekopadomes locekļus no kuru vidus tiek izvirzīts
prezidenta kandidāts. Ja kandidāti ir vairāki, tad notiek vēlēšanas.
19. Prezidenta kandidātam jāiesniedz skolēnu padomes konsultantam vēlēšanu saraksti un
programmas.
20. Skolēnu padomes prezidentu vēl visi skolai piederošie cilvēki – gan 1. – 9. klašu skolēni, gan
skolotāji, gan darbinieki.
21. Uzvar tas kandidāts, kuram balsu vairākums (ja vairāki kandidāti).
22. Vēlēšanu norisi kontrolē vēlēšanu komisija un skolēnu padomes konsultants.
23. Vēlēšanām jānotiek oktobra beigās.

IV

Parlamenta prezidents
25. Par skolēnu padomes prezidentu var kļūt 8. vai 9. klases pārstāvis.
26. Kandidāti drīkst būt tikai tie skolēni, kuru vidējā mācibu sekmju atzīme nav zemāka par 6.
ballēm, ar labu uzvedību, aktīviem un ideju pilniem.
27. Katram kandidātam jāizstrādā pirmsvēlēšanu programma, kurā atspoguļota viņa vadītā
skolēnu padomes darbība. Vēlēšanas notiek rudenī, bet priekšvēlēšanu kampaņa pirms tām.
28. Prezidentu ievēl uz vienu gadu.

33. Skolēnu padomes prezidents darbojas kā galvenais skolēnu padomes darba organizētājs, kā
pirmais parstāv Dzērves pamatskolu attiecīga veida pasākumos, vada jebkāda skolēnu
padomes kompetencē notiekoša pasākuma sagatavošanu, nozīmē atbildīgos vai atbild par visa
veida projektiem, plāniem, pasākumiem.
29. Skolēnu padomes prezidents ir skolas, skolēnu reprezentācijas figūra.
30. Var piedalīties pedagoģiskās padomes vai cita rakstura sēdēs, kurās tiek skatīti jautājumi kas
saistīti ar skolēniem.
V

Padomes dokumentācija un tiesības
34. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem.
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35. Padomes sēdē lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot
balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta (priekšsēdētāja) balss;
36. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību,
dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus
VI

Padomes tiesības

36. Pārstāvēt un paust skolēnu viedokli Skolas padomē.
37. Saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus.
38. Piedalīties kārtības uzturēšanā skolā.
39. Sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību un augšupeju.
40. Piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē.
41. Piedalīties Skolas darbības plānošanā.
42. Pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem.
43. Izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai.
Izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās
kārtības noteikumiem.
44. Informēt skolēnus par Padomes darbību.

Direktors

M.Blūms

SASKAŅOTS
Skolas padomes
sēdes lēmums Nr.21 30.05.2006.
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