
Ēdoles pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz vispārējām 

sabiedrībā pieņemtām kārtības un uzvedības normām. 

Skolotāju un skolēnu pienākums ir rūpēties par savu veselību un drošību, ievērojot 

skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

I Ierašanās skolā 

1. Lietas, kuras nav nepieciešamas skolai, atstāj mājās! 

2. Skolēniem veselības un higiēnas nolūkos ieteicams izmantot maiņas 

apavus. 

3. Līdz plkst. 8.25 skolēni var neatrasties savās klasēs. 

II Kārtība un uzvedība starpbrīžos 

1. Starpbrīdī skolēni dodas uz kabinetu, kur notiks nākošā mācību stunda un 

uzturas tajā. 

2. Skolotāji nedrīkst skolēnus aizkavēt starpbrīdī. 

3. Starpbrīdī obligāti jēievēro dežūrējošā skolotāja aizrādījumi. Skolēnu 

pienākums ir rūpēties par telpaugu saglabāšanu visās skolas telpās. 

4. Rūpēties, lai tiktu izslēgts apgaismojums kabinetos, koridoros un citās 

koplietošanas telpās. 

III Kārtība un uzvedība mācību stundās 

1. Mācību stundu laikā skolēniem un skolotājiem aizliegts sarunāties pa 

mobilo telefonu. 

2. Mobilos telefonus skolā izmanto pēc pieņemtajiem noteikumiem. 

3. Skolēns atbild par savas darba vietas inventāra saglabāšanu, tīrību un 

kārtību. Ja kāds priekšmets ir nozudis vai sabojāts, tad skolēns nekavējoši 

ziņo klases audzinātājam vai priekšmeta skolotājam. Ja skolēna rīcības 

rezultātā tiek sabojāts skolas inventārs, tad viņš vai skolēna vecāki veic 

attiecīgo remontu vai apmaksā tā vērtību. 

4. Nepieciešamības gadījumā stundu laikā skolēns skolu var atstāt tikai ar 

mācību priekšmeta skolotāja, klases audzinātāja vai direktora atļauju. 

5. Netraucē mācību darbu ne citiem skolēniem, ne skolotājam. 

IV Klašu dežurantu pienākumi un tiesības 

1. Klašu dežurantiem jābūt dežūrzīmēm. 

2. Ieejot klasē, kur notiks stunda, klašu dežurantiem jāpārliecinās, vai tāfeles 

sūklis ir mitrs, klase vēdināta. 

3. Klašu dežuranti raugās, lai klasē starpbrīdī būtu kārtība. Skolēni atstāj 

klases telpu vēdināšanai. 

 V Apģērbs 

1. Ikdienā skolā aizliegts staigāt sporta tērpā. 

2. Zēniem, ienākot skolas telpās, jānoņem cepure. 

3. Skolotāji un skolēni skolā ierodas un atrodas ģērbušies tīrā un sakoptā 

apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām pieklājības normām un nerada 

labvēlīgus traumu un infekciju rašanās apstākļus. 

4. Svētku reizēs jāierodas svētku apģērbā. 

5. Jāvalkā apģērbs neatkailinot vēderu un muguru. 



VI Vispārējie noteikumi 

1. Pirms ēdienreizēm ar ziepēm, ūdeni nomazgāt rokas, noslaucīt 

salvetēs. 

2. Neuzturēties tualetes telpās bez vajadzības! 

3. Skolas teritorijā aizliegts smēķēt. 

4. Skolēniem jāapmeklē skolas un klases pasākumi, kuri notiek dienā 

(līdz transporta atiešanas laikam), pēc iespējām, ja pasākumi notiek 

vakarā. 

5. Par katru nokavēto dienu skolēnam audzinātājai jāiesniedz attaisnojošs 

ziņojums no vecākiem vai nokavējot 4 un vairāk dienas – ārsta, 

feldšeres izsniegtā zīme. 

6. Vecāku pienākums ir informēt klases audzinātāju gadījumos, kad 

skolēns neapmeklē skolu. Kavējumu vecāki var pieteikt e-klasē. 

7. Skolēna pienākums ir katru nedēļu dot parakstīt dienasgrāmatu klases 

audzinātājam, kā arī nodrošināt vecāku parakstu. 

8. Labestīgi pieņem skolotāja aizrādījumus par izdarītajiem 

pārkāpumiem un neatbilstošu uzvedību. 

9. Skolēnam jāsveicina pieaugušie. Ja klasē stundas laikā ierodas 

ciemiņi, skolēni pieceļas. 

10. Ar rupjībām neaizskar un nepazemo savus klases biedrus, citus 

skolēnus, skolotājus un tehniskos darbiniekus. 

11. Nelieto alkoholu un citas apreibinošas vielas skolā un tās rīkotajos 

pasākumos. 

12. Vasaras periodā skolēni strādā pie skolas apkārtnes uzkopšanas.1. – 

4.klase – 1 dienu, 5. – 9. klase – 2 dienas. 

13. Katram skolēnam jājūtas saimniekam savā skolā – jāsaudzē inventārs, 

jāraugās, lai to nebojātu citi. 

Skolēnu tiesības: 

• būt mīlētam, cienītam, aprūpētam un uzklausītam; 

• brīvi izteikt savas domas, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību; 

• būt brīvam no fiziskas, emocionālas un seksuālas varmācības; 

• apmeklēt skolu, kā arī piedalīties sporta, kultūras un citās aktivitātēs ārpus 

skolas; 

• atpūsties, piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs, izklaides pasākumos, 

realizēt savas intereses un spējas; 

• ja vecāki ir šķīrušies, tad bērnam, ja viņš to labprātīgi vēlas, ir tiesības 

tikties ar abiem vecākiem, vecvecākiem, kā arī māsām un brāļiem, ja viņi 

dzīvo citur; 

• nepieciešamības gadījumā lūgt pieaugušo, valsts institūciju atbalstu un 

aizsardzību; 

• vērsties bāriņtiesā un pagasttiesā, ja bērns un vecāki nespēj atrisināt 

savstarpēju konfliktu. 

 



Skolēnu pienākumi: 

• cienīt ģimeni, citus cilvēkus un viņu tiesības, kā arī uzklausīt to viedokli; 

• atbilstoši savam vecumam – piedalīties mājas darbos un sniegt palīdzību 

arī citiem sabiedrības locekļiem; 

• mācīties, ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un izvēlēties 

profesiju; 

• piedalīties skolas vides sakopšanā, ja vien tie neietver algota darba spēka 

pienākumus; 

• saudzīgi izturēties pret savu veselību un apkārtējo vidi; 

• saudzīgi izturēties pret savu īpašumu un apģērbu; 

• ar cieņu izturēties pret valsti un tās simboliem. 

Vecāku tiesības: 

• prasīt bērnam ar cieņu izturēties pret ģimeni un citiem sabiedrības 

locekļiem; 

• pārstāvēt un aizstāvēt bērna intereses valsts institūcijās, nevalstiskajās 

organizācijās un citur sabiedrībā; 

• ierobežot bērna līdzdalību sabiedriskajos pasākumos un vārda brīvību 

atkarībā no bērna brieduma pakāpes; 

• vērsties valsts un pašvaldību institūcijās pēc palīdzības, ja bērns ir 

apdraudēts; 

• pārvaldīt bērna mantu un rūpēties par tās lietderīgu izmantošanu, kā 

primārās ievērojot bērna intereses; 

• vecākiem šķiroties, gan tēvam, gan mātei, ja vien tiesa nav lēmusi savādāk, 

ir tiesības tikties ar bērnu; 

• vērsties bāriņtiesā, ja vecāki un bērns nespēj atrisināt savstarpēju konfliktu. 

Vecāku pienākumi 

• mīlēt, cienīt un rūpēties par bērnu, iesaistīt viņu mājas dzīvē, ļaujot iegūt 

praktisku dzīves pieredzi; 

• aprūpēt savu bērnu, tas ir, nodrošināt ēdienu, apģērbu, izglītošanu un 

sekmēt viņa individualitātes izaugsmi; 

• sekot bērna sekmēm skolā un būt informētam par viņa ārpusskolas gaitām, 

vienlaikus respektējot bērna tiesības uz personas neaizskaramību; 

• rūpēties par bērna mantu un pārstāvēt viņu tiesiskajās attiecībās; 

• nodrošināt bērna interešu pārstāvību, ja bērns bez vecāku klātbūtnes 

atrodas ārpus valsts; 

• neatstāt bērnu, jaunāku par 7 gadiem, bez vecāku vai personas, kura pati 

nav vecāka par 13 gadiem, uzraudzības; 

• rūpēties un interesēties par bērnu kopā ar vienu vai abiem vecākiem. 

 

 


