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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1.Skolā ir 5 dienu nepārtraukts darba laiks. 

1.2.Mācības notiek 5 dienas nedēļā atbilstoši skolas režīmam. 

1.3.Mācības sākas 9
00 

/atsevišķās dienās 8
10 

/ un noris saskaņā ar stundu sarakstu un nodarbību plānu. 

1.4.Mācību sagatavošanas stundas notiek no pirmdienas līdz ceturtdienai no 17
00

 līdz 18
30

, 

vajadzības gadījumā ilgāk. 

1.5. Pēc pirmā zvana izglītojamajiem klasē jāieņem vietas un jāsakārto mācību piederumi. Par 

klusumu un kārtību klasē atbild dežurants. 

1.6. Skolotājam vai citam pieaugušajam ienākot klasē, izglītojamajiem jāpieceļas. 

1.7.Ja izglītojamais nokavējis stundas sākumu, viņam nekavējoties jāiet uz klasi, jāatvainojas un 

jālūdz atļauja piedalīties stundas darbā. 

1.8. Stundās uzmanīgi jāklausās skolotāja paskaidrojumi, jāizpilda visi norādījumi. 

1.9. Ja izglītojamais vēlas jautāt vai atbildēt, viņam jāpaceļ roka. 

1.10. Izglītojamie nedrīkst klasē mainīt savas vietas bez skolotāja vai internāta skolotāja atļaujas. 

1.11. Stundai beidzoties, katram izglītojamajam jāsakārto savi mācību piederumi, sava darbavieta. 

Klase jāatstāj tīra un kārtīga. 

1.12. No skolas uz amatu mācības stundām jāiet pēc pirmā zvana. Pārģērbšanos stundai organizē 

mājturības un tehnoloģiju skolotājs. 

1.13. Pa kāpnēm neskriet un negrūstīties, ejot uzturēties kāpņu labajā pusē. 

1.14. Brīvajā laikā nedrīkst uzturēties citu klašu telpās un internāta istabiņās. 

1.15. Skolas teritoriju drīkst atstāt tikai ar internāta skolotāja atļauju. 

1.16. Ikvienam izglītojamajam bez iebildumiem jāpilda skolotāju, skolas tehnisko darbinieku vai 

dežurantu aizrādījumi. 

1.17. Izglītojamajiem jāsveicina pieaugušie. Klasē sveicinot, jāpieceļas. Nedrīkst sveicināt skrienot 

un pa atvērtu logu. 
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1.18. Izglītojamajiem saudzīgi jāizturas pret skolas inventāru, pret savām un biedru lietām. Ja 

inventārs tiek tīši sabojāts, izglītojamajam kopā ar savu likumisko pārstāvi ir jārūpējas par tā 

atjaunošanu vai iegādi.  

1.19. Izglītojamie pilnībā atbild par viņu lietošanā esošo inventāru. 

1.20. Aizliegts, fiziski, morāli vai seksuāli aizskarot, darīt pāri citiem. 

1.21. Nedrīkst neattaisnotu iemeslu dēļ kavēt skolu. 

1.22. Ja izglītojamais nav ieradies skolā, vecākiem rakstiski vai pa telefonu nekavējoties jāpaziņo 

internāta skolotājam vai administrācijai neierašanās iemesli. 

1.23. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās, kā arī brīvlaikos izglītojamajiem bez vecāku atļaujas 

aizliegts ciemoties citam pie cita. 

1.24. Izglītojamie malku sanes internāta skolotāja klātbūtnē laikā no 15
00

-16
50

 

1.25. Izglītojamie piedalās apkārtnes sakopšanā rudeņos un pavasaros, sniega tīrīšanā - ziemā.
   

 

1.26. Izglītojamajiem stingri jāievēro drošības noteikumi gan amatu mācības stundās, gan brīvajā 

laikā.  

1.27. Par kārtību skolā atbild dežūrgrupa, dežūrskolotāji un atbildīgais administrācijas pārstāvis. 

1.28. Skolā un tās teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, lietot 

necenzētus vārdus, piegružot skolu un tās apkārtni. Par šī punkta pārkāpumu Pašvaldības 

policija ir tiesīga administratīvi sodīt izglītojamos vai viņu vecākus. 

1.29. Mācību stundu laikā un pēc naktsmiera iestāšanās nav atļauts lietot mobilos telefonus, datorus, 

magnetofonus un citu aparatūru, kas traucē stundu darbu un naktsmieru. 

1.30. Par līdzi atvestajām mantām un vērtīgām lietām, kas atstātas bez uzraudzības, skolas personāls 

atbildību nenes. Izglītojamie neko nedrīkst mainīt un pārdot. 

1.31. Nedrīkst naudu, invaliditātes dokumentus, bāreņu apliecības u.c. dokumentus atstāt bez 

uzraudzības – tie jānodod glabāšanā internāta skolotājai. 

1.32. Stundās jāievēro disciplīna, skolotāja prasības.  

1.33. Jebkurā brīdī ziņo skolotājam, medicīnas darbiniekiem, ja ir problēmas ar veselību. 

1.34. Mācību stundu laikā skolu drīkst atstāt tikai ar internāta skolotāju, direktores vietnieku vai 

direktores atļauju. 

1.35. Ja izglītojamais ir sagatavojis uzdoto, viņš neatstāj klasi, bet ar skolotāja palīdzību atrod sev 

citu nodarbošanos. 

1.36. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem skolas personāls ir tiesīgs ziņot izglītojamo 

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, nepieciešamības gadījumā arī sociālās palīdzības 

dienestiem un policijai. 

2. Izglītojamo pienākumi 

2.1. Mācīties, lai iegūtu pamatizglītību. 

2.2. Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā. 



2.3. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

2.5. Cienīt skolas tradīcijas. 

2.6. Pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos. 

2.7. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to 

pārstāvjiem. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko 

grupu, reliģisko pārliecību. 

2.8. Censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības 

pamatprincipus. 

2.9. Uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām. 

2.10. Saudzēt dabu un apkārtējo vidi. 

2.11. Veidoties par sabiedrības locekli- attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju sadarboties esošajās 

un iekļauties jaunajās grupās. 

2.12. Iesaistīties skolas un apkārtējās vides sakopšanā, labiekārtošanā. 

2.13. Attīstīt savas fiziskās īpašības un veidot savas rakstura īpašības- mērķtiecību, gribasspēku un 

neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā. 

3. Izglītojamo tiesības. 

3.1. Tiesības uz valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītības ieguvi. 

3.2. Izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus. 

3.3. Izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves, 

mācību līdzekļus bez maksas. 

3.4. Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

3.5. Izglītojamajam ir tiesības uz līdzdarbību skolas pašpārvaldē, skolas iekšējās kārtības noteikumu 

izstrādāšanā. 

3.6. Piedalīties sabiedriskajā darbībā. 

3.7. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītajiem jautājumiem. 

3.8. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu. 

3.9. Saņemt pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē. 
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