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Jumpravas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
I Vispārīgie noteikumi

1. Jumpravas  pamatskolas  iekšējās  kārtības  noteikumi  (turpmāk –  Noteikumi)  izdoti  saskaņā  ar
LR Izglītības likuma 54. panta 2. punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68. panta otro daļu, 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta
noteikumu  Nr. 1338  “Kārtība,  kādā  nodrošināma  izglītojamo  drošība  izglītības  iestādēs  un  to
organizētajos pasākumos” 3., 5. un 6. punktu, 2010. gada 23. marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības
pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu.

2. Noteikumi  ir  attiecināmi  uz  skolēniem,  kuri  mācās  Jumpravas  pamatskolā  (turpmāk –  Skola),
skolēnu vecākiem un aizbildņiem (turpmāk – vecāki), Skolas apmeklētājiem atrodoties Skolas telpās
un teritorijā, kā arī Skolas rīkotajos pasākumos ārpus skolas teritorijas (kultūras namā, pārgājienos,
ekskursijās, sporta un klases pasākumos), kā arī uz Skolas administrāciju, pedagogiem un atbalsta
personālu (turpmāk – darbinieki).

3. Skolas apmeklētājs un nepiederoša persona (persona, kura nestrādā un nemācās skolā), ierodoties
skolas telpās, piesakās pie skolas administrācijas, informējot par ierašanās iemeslu un uzturēšanās
ilgumu. Iepazīstas ar iekšējo dokumentu „Kārtība kādā Jumpravas pamatskolā uzturas nepiederošas
personas”, 4. pielikums.

4. Skolas apkārtnē notiek videonovērošana, par ko vecākus informē, iesniedzot skolēna dokumentus
skolas  sekretariātā  un  pirmajā  vecāku  sapulcē  1. semestrī.  Iepazīšanos  ar  informāciju  vecāki
apliecina ar parakstu.

5. Darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu Skolā.
6. Skolēnu ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs klases stundā  mācību

gada  sākumā,  septembrī,  un pēc  katriem  grozījumiem vai papildinājumiem.  Iepazīšanos ar
Noteikumiem Skolēns apliecina ar parakstu e-klases instruktāžas veidlapā.

7. Vecākus  ar  Noteikumiem  iepazīstina  klases  audzinātājs  pirmajā  vecāku  sapulcē  1. semestrī,  ko
vecāki apliecina ar parakstu.

8. Skolēni, viņu vecāki un Skolas darbinieki katru gadu septembrī (skolēni – klases stundās, vecāki –
vecāku sapulcē,  darbinieki – pedagoģiskās  padomes  sēdē  vai  darbinieku  sapulcē) iepazīstas ar
Skolas galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem un savas kompetences ietvaros atbild
par to īstenošanu un Skolas turpmākās attīstības veicināšanu.

9. Skolas Noteikumi ir papildināti ar pielikumiem:
9.1. 1. pielikums „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, noteikumi, kas precizē atbildību, drošību un

cieņu;
9.2. 2. pielikums „Pamudinājumi un apbalvojumi”;
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9.3. 3. pielikums  „Kārtība, kādā tiek izskatīta skolēna atbildība par noteikumu
neievērošanu”;

9.4. 4. pielikums „Kārtība, kādā Jumpravas pamatskolā uzturas nepiederošas personas”;
9.5. 5. pielikums „Kārtība, kādā nodrošināma  izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un

pirmās palīdzības pieejamība”;
9.6. 6. pielikums „Kavējumu uzskaites kārtība”;
9.7. 7. pielikums “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolā un tās organizētajos

pasākumos”;
9.8. 8. pielikums “Radio mezgla lietošanas noteikumi”;
9.9. 9. pielikums “Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi”;
9.10. 10. pielikums “Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi”.

10. Noteikumu izpildi kontrolē Skolas darbinieki, sadarbojoties ar Skolas padomi.
11. Priekšlikumus Noteikumiem un to grozījumiem var ierosināt Skolas pedagoģiskā padome,

Skolas padome, Skolēnu pašpārvalde. Noteikumi un to grozījumi tiek saskaņoti iepriekšminētajās
struktūrās un apstiprināti ar direktora rīkojumu.

II Skolas darba organizācija

12. Stundu sākums un beigas:
12.1. Mācību laikā Skola tiek atslēgta plkst. 7.45.
12.2. Mācību stundas sākas plkst. 8.30.
12.3. Klasi  atslēdz  mācību priekšmeta  skolotājs,  turpmāko klases slēgšanas kārtību nosaka

mācību kabineta noteikumi.
12.4. Mācības beidzas saskaņā  ar stundu sarakstu, fakultatīvo vai individuālo nodarbību

sarakstu, interešu izglītības pulciņu darba grafiku vai pagarinātās grupas dienas režīmu.
13. Mācību norise:

13.1. Mācību stundas notiek saskaņā  ar stundu sarakstu, kas pieejams pie  informatīvajiem
stendiem, „E-klasē” un Skolas mājas lapā, kā arī skolēna dienasgrāmatā vai plānotājā.

13.2. Informāciju par īslaicīgām izmaiņām  stundu sarakstā skolēns saņem ik dienu līdz
plkst. 13.00 pie informatīvajiem stendiem.

13.3. Skola veicina skolēna  līdzdarbošanos mācību priekšmetu projektos 1. – 9. kl.; klases
projektos 1. – 9. kl.; zinātniski pētniecisko darbu izstrādē 5. – 7. kl.; interešu izglītības
pulciņos, skolēnu pašpārvaldē, Lielvārdes novada skolēnu domē, mācību ekskursijās un
pārgājienos.

14. Kavējumi:
14.1. Par pēkšņu saslimšanu vecāki telefoniski vai „E-klasē” informē klases audzinātāju. Ja

slimība ilgst vairāk nekā 3 dienas, atgriežoties Skolā, ārsta atbrīvojuma zīmi no sporta
stundām Skolēns uzrāda sporta skolotājam un iesniedz to klases audzinātājam.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.02.2019.)

14.2. Prognozētos stundu kavējumus citu iemeslu dēļ  vecāki saskaņo ar klases audzinātāju,
paziņojot  telefoniski vai „E-klasē”.  Semestrī pieļaujamas  ne  vairāk  kā  20  kavētas
mācību stundas.

14.3. Ja skolēnam ir nepieciešams kavēt vairāk nekā 20 stundas semestrī citu iemeslu dēļ, tad
10 dienas iepriekš vecāki vēršas pie direktora ar iesniegumu, kurā tiek norādīts
kavējuma iemesls un laiks, skolēns saskaņo ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem
individuāli veicamos mācību uzdevumus.

14.4. Bez saskaņošanas kavēta stunda  tiek uzskatīta par neattaisnotu kavējumu, par kuru
klases  audzinātājs nekavējoties  informē vecākus. Ja skolēns neattaisnoti kavē vairāk
nekā 20  stundas semestrī, jautājumu  risina klases  audzinātājs sadarbībā ar sociālo
pedagogu.  Skolēns tiek uzaicināts uz sarunu ar Skolas administrāciju, Skola sniedz
informāciju Lielvārdes novada Izglītības nodaļai.

14.5. Skolēna  lieta  tiek nosūtīta  Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvajai komisijai,
ja skolēnam ir ilgstoši neattaisnoti kavējumi.

14.6. Direktora  vietnieks ievada  Valsts  informācijas  sistēmā  informāciju  par  skolēna
ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.02.2019.)
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14.7. Slimības dēļ ar vecāka zīmi Skolēna mācību stundu kavējumi tiek attaisnoti ne vairāk kā
3 reizes semestrī.
(ar grozījumiem, kas izdarīti (07.02.2019.)

14.8. Ja Skolēns par kavējumu zīmi no vecāka atnes vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc
kavējuma, tas tiek uzskatīts par neattaisnotu.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.02.2019.)

14.9. Par 20 un vairāk neattaisnoti kavētām mācību stundām semestrī Skolēnam tiek izteikts
direktora aizrādījums ar ierakstu liecībā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.02.2019.)

15. Ēdienreizes:
15.1. 15.1.1.-4. klašu skolēni plkst.11.40 ēd pusdienas un saņem Skolas augli, Skolas pienu.

     15.2. 5.-9. klašu skolēni pusdienas ēd plkst. 12.40, saņem Skolas augli un Skolas pienu.
                (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.08.2020.)

16. Mācību līdzekļi:
16.1. Skola nodrošina skolēnus  ar mācību grāmatām, darba burtnīcām un informācijas

tehnoloģiju lietošanas iespējām mācību procesā.
16.2. Skolēni  ir atbildīgi par lietošanā  nodoto mācību grāmatu un darba burtnīcu

saglabāšanu. To bojājumu vai  pazaudēšanas gadījumā vecāki atlīdzina atbilstošu
grāmatas vērtību vai iegādājas jaunu mācību grāmatu.

16.3. Vecāki  nodrošina skolēnam nepieciešamos personiskos darba līdzekļus atbilstoši
mācību priekšmeta specifikai:

16.3.1. burtnīcas,  rakstāmpiederumus,  krāsas,  darba  materiālus  mājturības  un
tehnoloģiju, vizuālās mākslas apguvei;

16.3.2. sporta tērpu un apavus sporta stundām zālē un sporta laukumā;
16.3.3. maiņas apavus.

16.4. Ja vecāki nevar finansiāli nodrošināt personisko mācību piederumu iegādi, viņi  lūdz
atbalstu novada pašvaldības sociālajam dienestam.

17. Informācijas aprite:
17.1. Informācijas aprites  starp skolu, skolēniem un vecākiem Skolā  norit  ar skolvadības

sistēmas „E-klase”  palīdzību, papildus  1. –  7.  klases skolēniem – ar  skolēna
dienasgrāmatu, 8. – 9. klasē – ar sekmju izrakstu vienu reizi mēnesī. Papildus informācija
tiek sniegta skolas mājas lapā, vecāku kopsapulcēs, klases vecāku sapulcēs, individuālajās
tikšanās reizēs, kā arī „Lielvārdes Novada Ziņās”.

17.2. „E-klases”  elektroniskā  dienasgrāmata  un e-pasts,  kas  atrodams  www.e-klase.lv,  sniedz
informāciju par skolēna sekmēm un uzvedību, mācību procesa norisi.

17.3.  Skolēna dienasgrāmata ir dokuments, kurā skolēns plāno mācību un ārpusstundu darbu –
ieraksta  uzdoto un izvērtē  savu izaugsmi, kā  arī  atspoguļo informāciju par  Skolas
notikumiem un pasākumiem.

17.4. Vecāku kopsapulcē, kas notiek katra mācību gada sākumā, vecāki saņem informāciju par
Skolas darbu, iepazīstas ar Skolas galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem,
izsaka priekšlikumus darba organizēšanai, reizi divos gados ievēl Skolas padomi.

17.5. Klases vecāku sapulcēs, kas notiek ne retāk kā divas reizes mācību gadā, vecāki saņem
informāciju  par  notikumiem  un  pasākumiem  klasē,  piedalās  ārpusstundu  pasākumu
organizēšanā.

17.6. Individuālajās tikšanās  reizēs, kas  notiek ne retāk kā vienu reizi mācību gadā un ko
organizē klases audzinātājs, vecāki saņem informāciju par bērna individuālo mācību darbu
un sniedz atbalstu sava bērna izaugsmei Skolā.

17.7. Skolēna mācību un uzvedības grūtību gadījumos vecāki saņem savlaicīgu informāciju un
sadarbojas ar atbalsta personālu – sociālo pedagogu, speciālo pedagogu, skolotāja palīgu,
logopēdu un psihologu.

17.8. Problēmu jautājumus vecāki risina sadarbībā ar Skolas direktoru vai direktora vietniekiem.
Pieņemšanas laiks otrdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, vai iepriekš saskaņojot pa tālruni vai
e-pastu.

17.9. Informāciju un izziņas vecāki var saņemt Skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8.30
līdz 15.30.
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17.10. Ievērojot konfidencialitāti un Fizisko personu datu aizsardzības likumu, skolēnu dati tiek
izmantoti  skolvadības  sistēmā „e-klase”,  ja  fotogrāfijas  un/vai  video uzņemšana  notiek
mācību un skolas organizēto pasākumu laikā, to materiāli var tikt publicēti Skolas mājas
lapā,  laikrakstos  un  citos  medijos,  ar  nosacījumu,  ka  Vecāks  ir  devis  savu piekrišanu,
parakstot Skolas izsniegtu veidlapu par “Piekrišanu personas datu nodošanai”; saskaņā ar
Fizisko personas datu aizsardzības likumu, videonovērošanas dati var tikt izmatoti drošības
kontrolei  un  uzraudzībai,  noziedzīgu  nodarījumu  novēršanai  vai  atklāšanai  saistībā  ar
īpašuma aizsardzību un personai vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības,
aizsardzību.

17.11. Bez Skolas darbinieka atļaujas nav atļauts izvietot Skolas telpās pie sienām plakātus,
attēlus un fotogrāfijas kā arī filmēt skolēnus.

18. Skolēnu apģērbs un personiskās lietas.
18.1. Skolēna apģērbs  ir  brīva stila, tīrs,  ērts  un atbilstošs  mācību vides  prasībām. Telpās

skolēni nevalkā cepures, kapuces, sporta tipa apģērbu.
18.2. Skolēnu tērps Skolas formālajos pasākumos – pirmā skolas diena, Latvijas Republikas

Proklamēšanas diena, zinātnisko darbu aizstāvēšana, pēdējais zvans, Skolas Goda grāmata
un eksāmeni – ir lietišķs kostīms vai svārki un blūze meitenēm, uzvalks vai gaišs krekls
un tumšas bikses zēniem.  Ziemassvētkos, Mātes dienā, izlaidumā vai citos  Skolas
tradicionālajos sarīkojumos skolēni izvēlas vecumam atbilstošu svētku tērpu.

18.3. Skolēni, ierodoties Skolā, virsdrēbes novieto garderobē norādītajā vietā, uzvelk  maiņas
apavus, ielas apavus novieto norādītajā vietā.

18.4. Skolēni, ierodoties Skolā, velosipēdu novieto vietā,  kur ir video novērošana, pieslēdz
velosipēdu pie stabili nostiprinātiem objektiem, izmantojot augstas drošības saslēdzējus,
piemēram, ķēdes.

18.5. Garderobē drīkst atstāt maisiņu ar sporta apģērbu un apaviem.
18.6. Mobilo  telefonu,  viedtālruņu  un  citu  mobilo  ierīču  un  naudas uzglabāšana ir  skolēna

personiska atbildība.
18.7. Skolēns iet sporta zāles ģērbtuvē pēc tam, kad to atbrīvojusi iepriekšējā klase. Nav atļauts

uzturēties ģērbtuvēs bez vajadzības un tās atvērt patvaļīgi.
18.8. Garderobists atslēdz un aizslēdz sporta zāles ģērbtuvi skolēnu vai sporta  skolotāja

klātbūtnē. Skolēns savu naudu, mobilo tālruni u.c. personīgās lietas nodod glabāšanai pie
garderobista, sporta skolotāja vai klases audzinātāja.

19. Skolas organizētie pasākumi:
19.1. Skolas pasākumi ir Skolas un klases vakari, sporta sacensības, ekskursijas un pārgājieni,

kas notiek saskaņā ar pasākumu plānu.
19.2. Skolas un klases vakari ilgst: 1. – 4. klasei – līdz plkst. 18.00., 5. – 6. klasei – līdz

plkst. 20.00., 7. – 8. klasei – līdz plkst. 21.00., 9. klasei – līdz plkst. 22.00. Atsevišķiem
pasākumiem, kuru saviesīgo daļu organizē vecāki, var tikt noteikts cits beigu laiks.

19.3. Mācību gada laikā notiek viena mācību ekskursija, kuras izdevumus (autobusa  izmaksas,
ieejas biļetes) vienam skolēnam Skolas tekošā gada budžetā paredzētajā apmērā apmaksā
Lielvārdes novada  pašvaldība. To norisi klases audzinātājs vai  skolotājs  saskaņo  ar
vecākiem un skolas vadību.

19.4. Skolas un klases pasākumu plānošanu veic skolēni, to norisi atbildīgais skolotājs vai klases
audzinātājs un skolēnu darba  grupa saskaņo ar direktoru  ne  vēlāk kā nedēļu  pirms
pasākuma norises, iesniedzot pasākuma aprakstu – plānu, scenāriju un dalībnieku sarakstu.

20. Skolēnu veselība:
20.1. Skolēnu profilaktiskās veselības pārbaudes veic ģimenes ārsts vai Skolas medicīnas  māsa

sadarbībā ar Skolu, sniedzot nepieciešamo informāciju par skolēnu veselības problēmām.
Medicīnas  māsa savlaicīgi  informē vecākus par plānotajām profilaktiskajām apskatēm,
vakcināciju, saskaņojot to nepieciešamību. Detalizētu informāciju par apskates rezultātiem
vecāki saņem no medicīnas māsas vai ģimenes ārsta.

20.2. Skolēna pēkšņas saslimšanas gadījumā Skolas darbinieki vai medicīnas māsa sniedz pirmo
medicīnisko palīdzību, nepieciešamības gadījumā izsaucot neatliekamo palīdzību. Klases
audzinātājs nekavējoties informē vecākus.
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21. Mācību vide, tās uzturēšana kārtībā:
21.1. Katrai klasei ir norādīta klases  telpa: 1. – 4. klasēm tajā notiek stundas, 5. – 12. klases

skolēni savā telpā uzturas saskaņā ar stundu sarakstu vai saskaņojot ar klases audzinātāju.
Klase ir atbildīga par kārtību savā telpā, veic tās vizuālā tēla veidošanu.

21.2. 5. –  9. klasēm  mācības notiek kabinetos saskaņā ar stundu sarakstu, par kārtību kabinetā
pēc stundas atbild klase.

21.3. Mācībām, darbam un atpūtai brīvajā laikā skolēni var izmantot:
21.3.1. bibliotēku un lasītavu (plkst. 10.00 – 17.00);
21.3.2. sporta zāli (nodarbības saskaņā ar grafiku, darba laiks no plkst. 17.00 līdz 20.45);
21.3.3. pagarinātās grupas telpas (plkst. 13.00 – 15.35);
21.3.4. aktu zāli un tās tehnoloģiskos risinājumus, saskaņojot ar direktora vietnieku;
21.3.5. radiomezglu, atbilstoši noteikumiem.
21.4. Skolēni  veic  sabiedriski  lietderīgo  darbu,  piedaloties  Skolas  un  pašvaldības  apkārtējās

vides sakārtošanā.
III Skolēnu un skolotāju labvēlīgas sadarbības noteikumi

22. Skolēni ciena darbu, ko skolotāji iegulda viņu izglītībā, un
22.1. uz stundām ierodas laikā,
22.2. ir sagatavojuši nepieciešamos mācību līdzekļus un izpildījuši mājas darbus,
22.3. aktīvi strādā un apgūst mācību programmu, izpildot skolotāja prasības,
22.4. uzvedas pieklājīgi un respektē klasesbiedru vajadzības,
22.5. skolēni Skolā neizmanto mobilās ierīces:

22.5.1. Ja skolēnam nepieciešams kontaktēties ar vecākiem, viņš vēršas pie klases audzinātāja,
lietvedes vai cita Skolas darbinieka.

22.5.2. Ja skolēns Skolā lieto mobilo telefonu, viedtālruni vai citas mobilās ierīces, par to tiek
veikts ieraksts e-klasē.

22.5.3. Par noteikumu neievērošanu skolēnam tiek organizētas pārrunas ar sociālo pedagogu.
22.5.4. Pēc  trešā  aizrādījuma  mobilā  ierīce  skolēnam  līdz  dienas  beigām  tiek  noņemta,

sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts un ierīce tiek ievietota seifā.
22.5.5. Skolēns raksta paskaidrojumu.
22.5.6. Par  Skolas  Iekšējās  kārtības  noteikumu  neievērošanu  uz  skolēns  ar  vecākiem  tiek

izsaukts uz Skolas padomes sēdi, lai vienotos par tālāko rīcību.
23. Skolotāji atbalsta skolēnu mācīšanos un

23.1. saprotami skaidro mācību tēmu un atbild uz skolēna jautājumiem,
23.2. sniedz individuālu atbalstu stundā,
23.3. konsultē pēc stundām saskaņā ar grafiku,
23.4. saprotami un objektīvi vērtē skolēna paveikto,
23.5. sadarbojas ar vecākiem.

24. Skolēni savstarpēji 
24.1. cenšas mierīgi, bez fiziskas un/vai emocionālas vardarbības, atrisināt strīdus un konfliktus,
24.2. saudzē savu un klasesbiedru veselību un ievēro drošības prasības,
24.3. apzinās savu, citu skolēnu un skolas lietu vērtību, rūpējas par to saglabāšanu, atbild par to.

Sabojāto apmaksā saskaņā ar tāmi vai čeku. Par apmaksu Skola vienojas ar vecākiem.
25. Par trīs negatīviem ierakstiem e-klases žurnālā par uzvedību mācību stundās/ Skolā skolēns tiek

izsaukts uz pedagoģiskās padomes sēdi.  Skolēns raksta  apņemšanos uzlabot  uzvedību.  Vienu
negatīvu aizrādījumu “dzēš” divi pozitīvi ieraksti.
25.1. Ja  skolēnam negatīvie  ieraksti  e-klases  žurnālā  parādās  atkārtoti,  tad  uz  pedagoģiskās

padomes sēdi tiek izsaukti skolēna vecāki.
25.2. Ja minētie pasākumi nedod rezultātu, tad tiek iesaistīts pašvaldības sociālais dienests un

bērnu tiesību aizsardzības komisija.
IV Skolēnu drošības noteikumi

26. Skolēnu drošību Skolā, tās teritorijā un rīkotajos pasākumos nosaka sko las  instrukcijas un
to ievērošana.



6

25.1. Mācību gada sākumā klases audzinātājs iepazīstina  skolēnus ar Iekšējās kārtības
noteikumiem un instrukcijām par ugunsdrošību (I-1) un elektrodrošību (I-2), evakuācijas
plānu izvietojumu Skolā, kas sevī ietver arī operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.

25.2. Katra  semestra  sākumā  un pirms laboratorijas darbiem mācību priekšmetu skolotāji
iepazīstina ar drošības instrukcijām mācību priekšmetos (I-7): mājturībā un tehnoloģijās
(I-7.1., I-7.2.), sportā (I-6), ķīmijā un bioloģijā (I-7.4.), fizikā (I-7.5.), informātikā (I-7.3.).

25.3. Atbildīgie skolotāji iepazīstina skolēnus ar  drošības  instrukcijām pirms  ekskursijas  un
pārgājiena (I-4), pasākuma (I-5) vai sporta sacensībām (I-6).

25.4. Vienu reizi gadā medicīnas  māsa iepazīstina skolēnus ar pirmās  palīdzības  sniegšanas
instrukciju (I-3).

25.5. Skolēni ar  parakstu  instrukcijas  lapā apliecina iepazīšanos  ar drošības  prasībām un
atbildīgi tās ievēro.

27. Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība un evakuācijas plāni atrodas kāpņu telpās, gaiteņos, aktu
zālē, sporta zālē pie dežuranta.

28. Lai neradītu tiešus draudus savai un Skolas biedru drošībai un veselībai, Skolā un tās
teritorijā aizliegts  ienest,  glabāt  un  lietot alkoholu,  cigaretes,  narkotiskās vielas,  toksiskās un
psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, sprāgstvielas, pirotehniku un
aukstos ieročus.

V Rīcība un atbildība noteikumu neievērošanas gadījumā

29. S k o l a  nosoda  jebkādu skolēnu  savstarpēju vardarbību – fizisku,  mutisku,  emocionālu – un
veicina drošu vidi:
29.1. Skolēni, jūtot  pret sevi  vai citu skolēnu vērstu vardarbību, nekavējoties ziņo

pieaugušajiem – darbiniekiem vai vecākiem.
29.2. Ja skolēns kādos apstākļos vai kādas personas darbībā saskata draudus savai  vai citu

personu drošībai,  viņš nekavējoties  ziņo pieaugušajiem –  darbiniekiem, vecākiem vai
ekstremālā situācijā operatīvajiem dienestiem pa telefonu 112.

30. Skolēni  apzinās, ka  Noteikumu ievērošana  nodrošina labvēlīgus apstākļus viņu izglītībai  un
apzinās Noteikumu neievērošanas sekas.

31. Rupju disciplīnas pārkāpumu gadījumā stundā skolēns tiek izraidīts  no  attiecīgās  telpas,
turpinot mācības  atsevišķā  telpā sociālā pedagoga vai Skolas  administrācijas  pārstāvja
uzraudzībā.

32. Ja Skolas un vecāku sadarbības rezultātā turpinās Noteikumu pārkāpumi, sociālais pedagogs vai
direktors  raksta  iesniegumu pašvaldības sociālajam  dienestam,  uzsākot sadarbību  un  prasot
vecāku atbildību par bērna audzināšanu.

33. Skola novērtē vecāku un Skolas saiknes nozīmi bērna audzināšanā un aicina vecākus
sadarboties, apzinoties savu atbildības daļu bērna izglītība un izaugsmē.

VI Noteikumu izstrādes, saskaņošanas, apstiprināšanas un grozīšanas kārtība

(ar grozījumiem, kas izdarīti 07.02.2019.)

34. Iekšējās kārtības noteikumus izstrādā Skolas vadība.
35. Noteikumus apstiprina Skolas direktors.
36. Pēc noteikumu apstiprināšanas tie tiek ievietoti Skolas mājas lapā. Ar noteikumiem var

iepazīties pie informācijas stenda un Skolas kancelejā.
37. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors.
38. Ar šo par  spēku zaudējušiem tiek  atzīti  Jumpravas  pamatskolas  ar  2018. gada  06. septembra

rīkojumu Nr. JPSK1-8/18/25 apstiprinātie „Jumpravas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi”.

Direktore                        D. Kļava


