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VAIŅODES   VIDUSSKOLAS 
IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMI. 

 
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68.panta otro daļu, Vispārējās 
izglītības likuma 10. panta trešās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 24. 11. 2009. 
noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un 
to organizētajos pasākumos” 6. punktu. 
 
1. Vispārīgie  noteikumi 
 

1.1. Noteikumu pamatuzdevums ir paredzēt pasākumus sekmīgai izglītības programmu 
īstenošanai un noteikt vienotu kārtību, kādā skolā tiek realizēta sabiedriskā kārtība, 
fiziskā un morālā veselība, citu personu tiesību un brīvību aizsardzība bērna 
drošības un aizsardzības interesēs ar nolūku veidot un nostiprināt bērnā 
sabiedrības interesēm atbilstošu vērtību orientāciju. 

1.2. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:  

1.2.1. skolas darba dienas organizāciju; 

1.2.2. ārpusstundu darba organizāciju; 

1.2.3. obligāto dokumentāciju skolēnam; 

1.2.4. kavējumu uzskaites kārtību; 

1.2.5. kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas; 

1.2.6. skolēnu tiesības, pienākumus; 

1.2.7. aizliegumus; 

1.2.8. apbalvojumu piešķiršanas kārtību; 

1.2.9. atbildību par noteikumu neievērošanu; 



1.2.10. atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas Iekšējās 
kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām; 

1.2.11. īpašos nosacījumus; 

1.2.12. kārtību, kādā tiek veikti grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos.  

 

2. Skolas darba dienas organizācija 

2.1. Mācību stundas sākas 8. 30 

2.2. Mācību stundas ilgums – 40 minūtes.  

2.3. Mācību stundas un ārpusstundu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta 
stundu un nodarbību saraksta.  

2.4. Izmaiņas stundu sarakstā drīkst izdarīt direktora vietnieks mācību darbā iepriekšējā 
dienā/s un direktora vietnieks mācību darbā attiecīgajā dienā. Informācija par 
izmaiņām atrodama elektroniskajā žurnālā. 

2.5. Mācību priekšmetu skolotāji atzīmē neieradušos skolēnus elektroniskajā žurnālā. 
Klašu audzinātāji veic kavējumu kopsavilkumu, nepieciešamības gadījumā informē 
vecākus.  

2.6. Ārsta atbrīvojuma zīmes no sporta stundām skolēns iesniedz klases audzinātājam 
un sporta skolotājam.  

2.7. Nepiederošām personām (personas, kuras nestrādā un nemācās skolā), ierodoties 
skolā, jāpiereģistrējas pie skolas dežuranta, norādot apmeklējuma iemeslu; izejot 
no skolas jāatzīmējas pie skolas dežuranta.Visu telpu atslēgas glabājas pie skolas 
dežuranta. 

2.8. Skolā tiek veikta videonovērošana. 
2.9. Skolas ārdurvis slēgtas laikā no 1 - 4. mācību stundai. Rudenī un pavasarī 

labvēlīgos laika apstākļos  direktors var rīkojumu atcelt. 

 

3. Obligātā dokumentācija skolēniem 

3.1. Skolēnu dokumenti ir Vaiņodes vidusskolas dienasgrāmata un skolēna apliecība. 
Apliecību pagarina katra mācību gada sākumā, paraksta direktors un apstiprina ar 
skolas zīmogu. Dienasgrāmatā jābūt ierakstītam stundu sarakstam un uzdotajai 
vielai.  

3.2. Skolotājiem dienasgrāmatās jāieliek vērtējumi pēc skolēnapieprasījuma, ja 
nepieciešams, jāinformē vecāki par darbu vērtējumu un stundu apmeklējumu.  

3.3. Klases audzinātājs paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, ieraksta nepieciešamo 
informāciju.  

3.4. Izziņas skolēni vai viņu vecāki var saņemt skolas kancelejā, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu.  

 

4. Dežūrskolotāja pienākumi. 
4.1. Dežūrskolotāji dežūrē pēc direktora apstiprināta saraksta. 
4.2. Dežūras laiks no 8.00 līdz 8.stundai.  
4.3. Starpbrīžos seko kārtībai gaitenī, kur dežūrē.  
4.4. Informē administrāciju par bojājumiem, negadījumiem, pārkāpumiem, noskaidro 

vainīgos.  

 



5. Garderobe. 
5.1. Garderobes darba laiks 7.45 – 16.00. Stundu laikā garderobe slēgta, atslēgas 

glabājas pie skolas dežuranta. Par atstātajām mantām atbild pats skolēns. 

 

6. Apģērbs.  
6.1. Jāievēro apģērba kultūra,  jāvalkā maiņas apavi. 
6.2. Ierodoties skolā, virsdrēbes jāatstāj garderobē.  
6.3. Skolas svētku pasākumos (1. septembrī, 1. semestra noslēguma dienā, 2. 

semestra noslēguma dienā, Pēdējā zvana dienā) jāierodas svētku apģērbā (vēlams 
balts/melns) 

6.4. Sporta stundās jābūt maiņas sporta apģērbam un maiņas sporta apaviem.  
6.5. Sporta stundām pārģērbjas sporta ģērbtuvēs. 

 

7. Skolēnu un skolotāju tiesības. 

6.1 Brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, skolas un 
valsts godu un cieņu.  

6.2 Personas pašcieņas aizskaršanas gadījumā aizskartajam ir tiesības rakstiski 
informēt skolas administrāciju, kura savas kompetences robežās iesaistās konflikta 
risināšanā.  

6.3 Ievēlēšanas gadījumā darboties skolas pašpārvaldē.  
6.4 Izteikt priekšlikumus skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.  

8. Skolēni un skolas darbinieki nedrīkst 
8.1. Fiziski un garīgi iespaidot ne skolēnus, ne skolas darbiniekus.  
8.2. Smēķēt,spēlēt azartspēles, lietot alkoholu un citus apreibinošus dzērienus, 

narkotiskas un toksiskas iedarbības vielas skolā, tās teritorijā; pirms skolas 
pasākumiem, skolas pasākumos un pasākumos, kur tiek pārstāvēta skola. 
Pārkāpumu novēršanai var izsaukt policiju.  

8.3. Ienest skolā veselību un dzīvību apdraudošas vielas un priekšmetus. 
8.4. Skolēni stundu laikā nedrīkst nodarboties vai skolotāji nodarbināt skolēnus 

neatbilstoši stundu profilam.  
8.5. Skolotāji nedrīkst izraidīt skolēnus no klases mācību stundu laikā (īpašos 

gadījumos, kad skolēns ļaunprātīgi traucē mācību procesu, skolēnu nosūta pie 
administrācijas pārstāvja. Pēc apstākļu noskaidrošanas informē skolēna vecākus 
telefoniski vai izdara ierakstu skolēnu dienasgrāmatā). 

8.6. Skolēni stundas laikā nedrīkst iziet no klases bez skolotāja atļaujas; no klases 
vienlaicīgi drīkst iziet viens skolēns.  

8.7. Stundu laikā lietot mobilos telefonus. Neievērošanas gadījumos skolēna telefons 
tiek nodots administrācijas pārstāvim, pēc tam skolēna vecākiem.  



9. Skolēnu pienākumi 
9.1. Savlaicīgi ierasties skolā, uz stundām ierasties ar pirmo zvanu un apmeklēt visas 

mācību stundas.  
9.2. Mācību stundās atrasties mācību telpā. 
9.3. Stundu laikā mācīties, netraucējot citus.Mobilos telefonus stundu laikā lietot 

aizliegts. 
9.4. Sistemātiski uzrādīt vecākiem dienasgrāmatu, sekmju izrakstus. 
9.5. Veikt dežuranta pienākumus klasē. 
9.6. Kavējumu zīmes slimības dēļ vai neparedzētu apstākļu dēļ skolēni iesniedz klases 

audzinātājam,ierodoties skolā. Ja skolēni kavē skolu ģimenes apstākļu vai citu 
attaisnojošu iemeslu dēļ, klases audzinātājs jāinformē iepriekš. Slimības gadījumos 
iesniedz ārsta zīmi, ierodoties skolā. Attaisnoti kavēto stundu skaits mēnesī 
nedrīkst pārsniegt sešas mācību stundas vai divdesmit stundas semestrī. 

9.7. Ievērot klases audzinātāja un priekšmetu skolotāju veiktās drošības instrukcijas.  
9.8. Ievērot pieklājības normas un valodas kultūru savstarpējā saskarsmē, ar cieņu 

izturēties pret skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, ar savu uzvedību 
netraucēt skolēnu un skolotāju darbu.  

9.9. Somas atļauts novietot tikai klašu telpās vai pusdienu starpbrīdī – uz skatuves. 
9.10. Saudzēt skolas inventāru un mācību līdzekļus, grāmatas. Vecāki kompensē 

nodarītos materiālos zaudējumus 
9.11. Mācību gada beigās nodot daiļliteratūru, metodisko literatūru un mācību grāmatas 

skolas bibliotēkā. Ja grāmata bojāta vai nozaudēta, vecāki kompensē materiālos 
zaudējumus.  

9.12. Ievērot skolas IKN, Skolas nolikumu.  
9.13. Saslimšanas un traumu gadījumā sniegt pirmo palīdzību un nogādāt cietušo pie 

skolas medmāsas, informēt administrācija pārstāvi vai dežūrskolotāju.  
9.14. Pārstāvēt skolu sporta sacensībās, mācību olimpiādēs, skatēs, konkursos un citos 

pasākumos.  Skolēns ir atbrīvots no mācību stundām dienā, kad pārstāv skolu 
iepriekšminētajos pasākumos.  

9.15. Rūpēties par skolas telpām un apkārtni, piedalītiesto sakopšanā pēc mācību 
stundām.  

 

10. Ārpusstundu pasākumi 
10.1. Ārpusstundu pasākumi notiek, netraucējot mācību stundas. Īpašie gadījumi 

jāsaskaņo ar skolas direktoru.  
10.2. Klases vakari var notikt līdz  22. 00 
10.3. Atļauju klases vakara rīkošanai vai pamatotu atteikumu dod direktors, informē 

skolas dežurantu. Iesniegumu par klases vakaru paraksta klases audzinātājs. 
10.4. Skolas pasākumi darbdienās var notikt līdz 22.00. Izņēmuma gadījumos, 

saskaņojot ar novada domi, pasākuma laiks var tikt mainīts. 
10.5. Klases un skolas pasākumos jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi, 

pārkāpumu gadījumos tiek informēti vecāki .  
10.6. Skolas pasākumos notiek klašu audzinātāju dežūras.  

 

11. Sods skolēniem par skolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu 
11.1. Skolas direktors var izteikt piezīmi, rājienu, aizliegt apmeklēt skolas ārpusstundu 

pasākumus uz noteiktu laiku. Par pārkāpumu vecāki tiek informēti rakstiski. 
11.2. Nepieciešamības gadījumos informē tiesībsargājošās iestādes. 

  



12. Pamudinājumi skolēniem 

Par sasniegumiem mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un aktīvu pilsonisku rīcību skolēnam 
var  

12.1. izteikt pateicību;  
12.2. piešķirt diplomu;  
12.3. piešķirt balvu.  
12.4. izvirzīt “Zelta zīles” un “Sudraba zīles” saņemšanai. 

 

13. Izmaiņas Vaiņodesvdusskolas Iekšējās kārtības noteikumos 
13.1. Izmaiņas skolasIekšējās kārtības noteikumos var ierosināt Skolas padome, 

Pedaoģiskā padome un Skolēnu dome. 
13.2. Izmaiņas jāsaskaņo ar ieinteresētajām pusēm. Tās apstiprina skolas direktors. 

 
 
 
Skolas direktors    Zigmunds Mickus 

 


