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Izraksts no Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
“Iekšējās kārtības noteikumi”
Apstiprināti: 2012.g. 28.augustā
Skolēnu tiesības un pienākumi
Ikvienam skolēnam ir tiesības:
1.1. uz valsts un pašvaldības apmaksātu izglītību;
1.2. uz vienlīdzīgu attieksmi izglītības apguvē;
1.3. iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošajos priekšmetos un netraucēti
strādāt mācību stundās;
1.4. pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē un saņemt korektu izturēšanos
pret sevi un citiem;
1.5. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un
uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un godu;
1.6. atbilstoši noteikumiem mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas,
laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas objektus un
inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru,
mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt
bibliotekāros un informācijas pakalpojumus;
1.7. saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot
sabiedrisko transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un
cita veida materiālo palīdzību;
1.8. saņemt pirmo palīdzību;
1.9. piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē;
1.10. uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē;
1.11. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos;
1.12. piedalīties fakultatīvajās nodarbībās, saņemt skaidrojumus un konsultācijas
mācību vielas apguvē;
1.13. piedalīties interešu izglītības un ārpusstundu nodarbībās;
1.14. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtējumu;
1.15. lūgt un saņemt padomu, aizstāvību un atbalstu no skolas darbiniekiem,
skolas padomes vai citiem skolēniem;
1.16. informēt skolas darbiniekus, skolotājus, skolas padomi par nepieņemamu
rīcību, domstarpību gadījumā lūgt palīdzību;
1.17. ierosināt izmaiņas un papildinājumus skolas iekšējos normatīvajos aktos;
1.18. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
Ikvienam skolēnam ir pienākums:
2.1. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un skolas
simboliku, Latvijas vēsturi, latviešu valodu, dažādām rasēm, tautām,
etniskajām grupām un to pārstāvjiem;
2.2. ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;
2.3. mācīties atbilstoši savām spējām un ievērot skolas iekšējās kārtības
noteikumu prasības;
2.4. ikdienā valkāt pieklājīgu apģērbu, kas neapdraud pašu un citu drošību;

svētku tērpā ierasties svētku dienās, liecību izsniegšanas dienās, valsts un
skolas noteikto ieskaišu un eksāmenu dienās;
2.6. 1.-9.klašu skolēniem iesniegt parakstīšanai dienasgrāmatu klases
audzinātājam, kā arī nodrošināt vecāku parakstu;
2.7. izglītības programmas apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību
satura apguvei;
2.8. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas
normām;
2.9. veidot un atbalstīt skolas tradīcijas, piedalīties mākslinieciskās pašdarbības
pulciņos un skolas pasākumos;
2.10. netraucēt skolotājiem un skolasbiedriem darbu mācību stundās un
ārpusstundu nodarbībās;
2.11. sistemātiski gatavoties mācību stundām un bez attaisnojoša iemesla nekavēt
skolu;
2.12. uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi dienasgrāmatu un
visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus;
2.13. atbildēt par savu rīcību, mācību darba rezultātiem un uzvedību;
2.14. aizstāvēt skolas godu sporta sacensībās, mācību olimpiādēs, skatēs,
konkursos, zinātnisko darbu konferencēs u.c. pasākumos;
2.15. saudzēt skolas inventāru un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ja tādi
radušies skolēna vainas dēļ (ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas
gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā);
2.16. mācību gada beigās skolas bibliotēkā nodot saglabātas daiļliteratūras,
metodiskās literatūras un mācību grāmatas un preses izdevumus;
2.17. piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā, atbilstoši pastāvošajiem
normatīvajiem aktiem;
2.18. ievērot un uzturēt kārtību koplietošanas telpās (tualetēs, garderobēs,
gaiteņos u.c.).
Aizliegumi
Skolēniem skolā aizliegts:
1.1. fiziski, morāli vai psiholoģiski aizskart skolēnus, skolotājus vai citas
personas, izturēties pretēji sabiedrībā pieņemtām labas uzvedības normām;
1.2. ienest priekšmetus, materiālus un vielas, kuras var apdraudēt paša bērna vai
citu klātesošo dzīvību, veselību vai attīstību un kuras nav nepieciešamas
mācību procesā;
1.3. stundu laikā un pasākumos lietot mobilo tālruni, mūzikas atskaņošanas un
citus priekšmetus, kas nav paredzēti mācību procesā;
1.4. stundas laikā ēst, dzert, košļāt gumiju, lietot necenzētus vārdus un
nodarboties ar mācību procesu nesaistītām lietām;
1.5. skolas telpās valkāt galvassegas (cepures, lakatus, kapuces u.c.), ja tam nav
objektīvi attaisnojošu iemeslu;
1.6. skolā, skolas teritorijā, kā arī skolas pasākumos smēķēt, ienest un lietot
alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās
vielas, kā arī pašaizsardzībai domātos līdzekļus.
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