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I. Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra (turpmāk - Skola) Iekšējās kārtības
noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka:
1.1. izglītības procesa organizāciju;
1.2. Skolas internāta darba organizāciju;
1.3. izglītojamo un citu personu rīcību Skolā un tās organizētajos pasākumos;
1.4. izglītojamo tiesības un pienākumus;
1.5. rīcību fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības gadījumā;
1.6. pamudinājumu un apbalvojumu kārtību;
1.7. atbildību par Noteikumu neievērošanu;
1.8. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību,
izvietojumu Skolā.
2. Noteikumus un grozījumus tajos izdod Skolas direktors, konsultējoties ar Skolas
Pedagoģisko padomi un Skolas padomi.
3. Ar Skolas Noteikumiem izglītojamos iepazīstina klašu audzinātāji katru mācību
gadu līdz tekošā gada 15.septembrim. Iepazīšanos ar Noteikumiem izglītojamais
apliecina ar savu parakstu.
4. Skolas Noteikumu ievērošana ir obligāta katram izglītojamajam un Skolas
darbiniekiem.
II. Izglītības procesa organizācija
5. Izglītības process Skolā tiek organizēts pēc noteikta mācību priekšmetu stundu
saraksta un Skolas nodarbību saraksta, kurā ietvertas interešu izglītības, fakultatīvās un
grupu vai individuālās korekcijas nodarbības.
6. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver visas licencētajās un akreditētajās
izglītības programmās noteiktās mācību priekšmetu stundas un vienu klases audzinātāja
stundu nedēļā.
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7. Mācību priekšmetu stundu saraksts nosaka mācību stundu sākuma un beigu laiku,
starpbrīža garumu un telpu, kurā notiek mācību stunda.
8. Mācību stundas laikā katrs izglītojamais atrodas mācību priekšmetu stundu
sarakstā norādītajā telpā un neatstāj to bez pedagoga atļaujas.
9. Mācību stundas laikā izglītojamiem jāievēro pedagoga izvirzītās prasības un
norādījumus.
10. Ar savu uzvedību izglītojamais nedrīkst traucēt savu klases biedru un pedagoga
darbu stundā.
11. Mācību stundu laikā nedrīkst uzturēties garderobēs, internāta guļamistabās,
gaiteņos, ārpus Skolas teritorijas bez pedagoga atļaujas.
12. Mācību stundu vai nodarbību laikā izglītojamais neatstāj savu darba vietu vai
mācību kabinetu bez pedagoga atļaujas (ja vien tas nav nepieciešamas veselības
stāvokļa uzlabošanai).
13. Mācību stundai beidzoties, izglītojamie sakārto savas darba vietas.
14. Mobilos telefonus, planšetdatorus, citas datu apstrādes un saziņas ierīces pirms
mācību stundas sākuma izglītojamie novieto mācību klasē vienkopus mācību
priekšmeta pedagoga norādītajā vietā.
15. Mobilos telefonus, planšetdatorus, citas datu apstrādes un saziņas ierīces Skolā
atļauts lietot ārpus mācību stundām vai gadījumos, kad mācību priekšmeta pedagogs
minētās ierīces ir plānojis izmantot mācību stundas laikā mācību priekšmeta satura
apguvei.
16. Par kārtību mācību stundu laikā atbild mācību priekšmeta pedagogs.
17. Skolā par kārtību starpbrīžos atbild dežūrējošais pedagogs. Pedagogu dežūru
sarakstu apstiprina Skolas direktors.
18. Izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā nākošajai dienai tiek izliktas
informācijas stendā. Atsevišķos gadījumos, sakarā ar neparedzētiem apstākļiem,
izmaiņas mācību priekšmetu stundu sarakstā var tikt veiktas arī esošās dienas ietvaros.
19. Izglītojamie Skolā ierodas savlaicīgi. Vēlams ierasties uz Skolas brokastīm vai ne
vēlāk kā 10 minūtes pirms mācību priekšmetu stundu sarakstā klasei noteiktās pirmās
mācību stundas sākuma.
20. Izglītojamais, kurš objektīvu iemeslu dēļ nokavē mācību stundas sākumu, ieejot
klases telpā sasveicinās, klusi un pieklājīgi atvainojas un netraucējot mācību stundu,
ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā.
21. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta mācību stundām (stundas), uzturas sporta zālē
vai laukumā pedagoga norādītajā vietā.
22. Sporta stundās jāierodas sporta apģērbā un sporta apavos.
23. Skolas darbnīcās, visās darba vietās, garderobes telpās, sporta zālē, mācību
kabinetos jāievēro Noteikumi, attiecīgās telpas lietošanas un drošības noteikumi.
24. Izglītojamo kavējumi:
24.1. izglītojamo kavējumus uzskaita klases audzinātājs. Izglītojamais vai viņa
vecāki par kavējumu tajā pašā dienā informē klases audzinātāju;
24.2. ja izglītojamais vairāk nekā 20 (divdesmit) mācību stundas semestrī nav
apmeklējis Skolu un Skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls
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nav uzskatāms par attaisnojošu, Skola par to veic ierakstu Valsts izglītības
informācijas sistēmā (VIIS), kā arī informē attiecīgās pašvaldības sociālo dienestu;
24.3. izglītojamais pēc kavējuma dienām pirmajā Skolas apmeklējuma dienā
iesniedz klases audzinātājam vecāku izziņu par kavējumu ne ilgāku par 3 dienām,
medicīnas iestādes vai ģimenes ārsta izziņu vai citu dokumentu, kas attaisno Skolas
kavējuma iemeslu.
25. Klases audzinātājs pēc kavējuma reģistrēšanas elektroniskajā skolvadības sistēmā
“E-klase” (turpmāk – E-klase), izglītojamā medicīnas iestādes vai ārsta izziņu
nekavējoties nodod Skolas medmāsai.
26. Skolas medmāsa informē sporta pedagogu par laiku uz kādu izglītojamais ir
atbrīvots no sporta stundām.
27. Bez Skolas vadības atļaujas klasē nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
III. Internāta darba organizācija
28. Skolas internātu darbu nosaka Skolas direktora apstiprināts reglaments, ar kuru tiek
iepazīstināti izglītojamie, viņu vecāki un Skolas darbinieki.
29. Internāta grupu darbs, saskaņā ar dienas režīmu, sākas pēc pēdējās mācību stundas.
Internāta grupās izglītojamie ieskaitīti uz vecāku iesnieguma pamata pilna laika grupās
un nepilna laika grupās. Pilna laika internāta grupu izglītojamie uzturas Skolas internātā
visu diennakti (nakšņo) un saņem četrreizēju ēdināšanu.
30. Internāta vakara darbs sākas 17.00 ar vakara līniju.
31. Uz vakara līniju jāierodas visiem internāta izglītojamiem, atbildīgajiem
pedagogiem un internāta pedagogiem. Vakara līnijas laikā internāta dežūrpedagogs
precizē izglītojamo skaitu grupās, saņem informāciju par izglītojamo neierašanās
iemeslu, izglītojamo veselības stāvokli.
32. Internāta pedagogi darbu grupās plāno, ievērojot apstiprināto dienas režīmu un
audzināšanas darba vadlīniju ieteikumus.
33. Internāta pedagogi nodod izglītojamos naktsaukles uzraudzībā, apstiprinot to ar
parakstu.
34. Internāta pedagogi no rīta pieņem izglītojamos no naktsaukles un apmainās ar
informāciju par naktsmieru.
35. Izglītojamie ir atbildīgi par kārtību un tīrību guļamistabās.
36.
Internāta pedagogs fiksē izglītojamos, kuriem ir problēmas ar uzvedību
internātā, veic ierakstus uzvedības burtnīcā. Par atkārtotiem nopietniem uzvedības
pārkāpumiem (agresija pret sevi un citiem, rupji Noteikumu pārkāpumi) izglītojamā
vecāki tiek brīdināti rakstiski.
37. Par atkārtotiem nopietniem uzvedības pārkāpumiem (agresija pret sevi un citiem,
rupji Noteikumu pārkāpumi) var tik skatīts jautājums par izglītojamā daļēju uzturēšanos
Skolas internātā, slēdzot vienošanos starp Skolu un izglītojamā vecākiem.
IV. Izglītojamo un citu personu rīcība izglītības iestādē un tās organizētajos
pasākumos
38. Ikvienam izglītojamajam ir tiesības apmeklēt Skolas ārpusstundu pasākumus.
39. Pirms Skolā organizētajiem masu pasākumiem un sporta sacensībām, izglītojamie
tiek instruēti par drošības noteikumu ievērošanu, ko veic ar Skolas direktora rīkojumu
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noteikta atbildīgā persona vai klases audzinātāja (-s). Izglītojamie parakstās par
iepazīšanos ar drošības noteikumiem un noteikumu ievērošanu.
40. Klases rīkotie pasākumi jāsaskaņo ar Skolas direktora vietnieku izglītības jomā ne
vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms pasākuma. Klases audzinātājs aizpilda iesnieguma
veidlapu (Pielikums Nr.1), kurā viņš parakstās par izglītojamo iepazīstināšanu ar
kārtības un drošības noteikumiem un atbildības uzņemšanos par pasākuma norisi.
Iesniegumu nodod lietvedībā rīkojuma noformēšanai. Pasākuma laikā ir jāuztur kārtība
telpās, kurās noris pasākums.
41. Skolas ārpusstundu pasākumu laikā jāievēro kārtība, pasākuma vadītāju,
dežūrpedagogu, tehniskā personāla un pasākuma organizētāju norādījumi.
42. Pēc pasākuma atbildīgajām personām jānodrošina Skolas telpu un teritorijas
sakārtošanu.
43. Skola patur tiesības izglītojamajam, kurš sistemātiski pārkāpj Skolas Noteikumus,
sabiedriskās kārtības normas, Skolas nolikumu, neļaut piedalīties Skolas rīkotajos
izklaides pasākumos (klases vakaros, diskotēkās u.c.)
44. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgos pedagogus klases vai Skolas
organizēto pasākumu organizēšanai, dežūrām un citu pienākumu veikšanai.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
45. Izglītojamo tiesības:
45.1. iegūt kvalitatīvu un Valsts pamatizglītības standartiem atbilstošu speciālo
pamatizglītību un profesionālo pamatizglītību;
45.2. izglītošanās procesā bez maksas izmantot Skolas un klases telpas, bibliotēku,
kabinetus, darbnīcas, sporta zāles, mācību līdzekļus un citas informācijas krātuves;
45.3. izglītošanās procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas
neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
45.4. paust attieksmi par Skolas darba organizāciju, izglītības procesu, izteikt
priekšlikumus Skolas dzīves pilnveidošanai;
45.5. saņemt valsts apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību
Skolā un tās organizētajos pasākumos;
45.6. ierosināt izveidot Skolas padomi un Skolēnu padomi, piedalīties tās darbībā
atbilstoši Skolas nolikumam;
45.7. nepieciešamības gadījumā saņemt individuālu pedagoga, sociālā pedagoga,
logopēda, psihologa un Skolas vadības palīdzību mācību satura apguvē un jebkuru
citu jautājumu risināšanā;
45.8. uz netraucētu darbu mācību stundu un izvēlēto ārpusstundu nodarbību laikā;
45.9. prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;
45.10. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanu saistītiem jautājumiem;
45.11. saņemt argumentētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu, zināt mācību
sasniegumu vērtēšanas kritērijus, lūgt pedagogu izskaidrot saņemto vērtējumu;
45.12. vērsties ar jautājumiem, ierosinājumiem pie jebkura pedagoga vai Skolas
vadības;
45.13. darboties organizācijās un interešu grupās, pārstāvēt Skolu dažāda veida
pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;
45.14. katram izglītojamajam ir tiesības uz tīru dzīves vidi, būt aizsargātam no
smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu ietekmes, personisko
drošību, pieklājības un cieņas atmosfēru izglītības iestādē.
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46. Izglītojamo pienākumi:
46.1. Skolas telpās un ārpus tām izglītojamiem jāuzvedas atbilstoši sabiedrībā
vispārpieņemtajām uzvedības normām, taktiski un iejūtīgi jāizturas pret Skolas
biedriem un pieaugušajiem, jāievēro savstarpējā pieklājība un smalkjūtība pret
jaunāko klašu izglītojamiem;
46.2. sasveicināties ar pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, ar jebkuru
pieaugušo cilvēku, kurš ienācis Skolas telpās;
46.3. apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā noteiktās stundas,
atbilstoši to sākuma un beigu laikiem. Uz mācību stundām ņemt līdzi pedagoga
noteiktos mācību līdzekļus, piederumus un dienasgrāmatu vai Skolas un vecāku
saziņu burtnīcu, ja nav noteikta cita veida saziņa ar vecākiem (turpmāk –
Dienasgrāmatu);
46.4. mācībām paredzēto laiku pilnībā izmantot zināšanu apguvei atbilstoši savām
spējām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām un izpildot uzdotos mājas darbus,
aktīvi piedaloties mācību stundu darbā;
46.5. pirms mācību stundas sākuma informēt pedagogu, ja ir aizmirsts kāds
mācību stundas darbam nepieciešams mācību līdzeklis, ir slikta pašsajūta, nav
saprasta iepriekšējās mācību stundas viela vai nav sagatavota mācību stundai
uzdotais uzdveums attaisnojoša iemesla dēļ;
46.6. uzturēt kārtībā savu darba vietu, personīgi atbildēt par mācību stundas laikā
izsniegto mācību līdzekļu saglabāšanu lietošanas kārtībā;
46.7. bez pedagoga atļaujas mācību stundas laikā aizliegts lietot mobilos
telefonus, planšetdatorus, citas datu apstrādes un saziņas ierīces, kā arī iziet laukā
no klases;
46.8. mācību dienas beigās iepazīties ar izmaiņām mācību priekšmetu stundu
sarakstā;
46.9. izmantot pedagoga palīdzību mācību vielas apguvē gan mācību stundu, gan
konsultāciju laikā;
46.10. ievērot klases biedru un Skolas biedru tiesības uz netraucētu izglītības
ieguvi;
46.11. ievērot Skolas nolikumu un Noteikumus un citus normatīvos aktus, kā arī
vadības, pedagogu un Skolas darbinieku prasības un lūgumus;
46.12. rūpēties par savu un citu drošību, ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un
citus drošības noteikumus visās Skolas telpās, sporta nodarbībās, ekskursijās un
citos Skolas organizētajos pasākumos mācību stundu laikā, ārpusstundu nodarbību
laikā, kā arī brīvajā laikā. Par saņemto instruktāžu veikt parakstu “E-klase” žurnālā.
46.13. ziņot klases audzinātājam vai Skolas vadībai par aizliegtu vielu un
priekšmetu - alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes
baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču, ienešanu, iegādāšanos,
lietošanu, glabāšanu un realizēšanu Skolā un tās teritorijā, kā arī nepiederošu
personu atrašanos Skolā vai tās teritorijā;
46.14. ārkārtas gadījumos, kad izglītojamam jāatstāj Skola pirms stundu beigām, ir
jāsaņem klases audzinātāja, medmāsas vai Skolas vadības rakstiska atļauja. Atļauja,
atstājot Skolu, jāuzrāda un jāatstāj Skolas dežurantam;
46.15. virsdrēbes atstāt Skolas garderobē, bez vajadzības ilgstoši neuzturēties tajā,
garderobē neatstāt naudu, dokumentus un vērtslietas;
46.16. 1.-2.klašu izglītojamie garderobi apmeklē tikai pedagoga pavadībā.
Garderobei jābūt aizslēgtai.
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46.17. dodoties uz Skolu un no Skolas mājās, ievērot ceļu satiksmes noteikumus
46.18. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, Skolu un tās simboliku,
pedagogiem, Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un viņu vecākiem;
46.19. ar cieņu un saudzību izturēties pret savu, citu izglītojamo un Skolas īpašumu;
46.20. ar cieņu izturēties pret ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām, etniskajām
grupām un to pārstāvjiem;
46.21. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā,
personisko mantu saglabāšanu, par savu drošību, labklājību un veselību, par Skolas
inventāra un mācību līdzekļu saglabāšanu;
46.22. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas
normām, pilnveidojot pozitīvas uzvedības kultūru un pašdisciplīnu;
46.23. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, pārstāvēt
Skolu skatēs, konkursos, olimpiādēs u.c. pasākumos;
46.24. rūpēties par Skolas estētiskās vides saglabāšanu, kārtību, tīrību, labām
savstarpējām attiecībām; saudzēt dabu un apkārtējo vidi;
46.25. piedalīties Skolas un tās teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbā mācību
periodā;
46.26. regulāri uzrādīt vecākiem Dienasgrāmatu, sekmju, kavējumu izrakstus un
citu Skolas informāciju;
46.27. iesniegt Dienasgrāmatu ikdienas un mēneša mācību sasniegumu vērtējuma
ierakstīšanai, kā arī citos gadījumos, kad to pieprasa pedagogs vai Skolas vadība;
46.28. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātijas, pilsoniskās
sabiedrības pamatprincipus;
46.29. mācību gada beigās vai izstājoties no Skolas, nokārtot mantiskās saistības ar
Skolas bibliotēku, mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogiem;
46.30. ārpusskolas aktivitātes plānot tā, lai tās nav vienlaicīgi ar mācību stundām.
Izņēmumu gadījumā ir jāinformē savas klases audzinātājs un Skolas vadība atļaujas
saņemšanai.
VI. Rīcība fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības gadījumā
47. Ja izglītojamais Skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
47.1. pedagogs informē Skolas direktoru par izglītojamā uzvedību;
47.2. Skolas direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu
drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības
psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību
stundas līdz mācību dienas beigām;
47.3. Skolas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta
izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo
vecāku sadarbību ar Skolu;
47.4. Skolas direktors rīkojumā nosaka Atbalsta komandas pienākumus, lai
veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta
pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai.
48. Skolas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu
uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās.
49. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Skolu,
bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, Skolas direktors šo informāciju
nosūta pašvaldībai.
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50. Ja ir saņemta šo Noteikumu 47.punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga
sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem
izglītojamam. Sanāksmē pieaicina Skolas atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus,
pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības
pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un
citus speciālistus (Pielikums Nr.2).
51. Ikvienam Skolas darbiniekam ir pienākums informēt Skolas vadību, kā arī ziņot
policijai vai citai kompetentai iestādei par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu
noziedzīgu nodarījumu.
52. Izglītojamais par savu vai citu izglītojamo fizisku vai psiholoģisku apdraudējumu
nekavējoties informē mācību priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju, Skolas vadību
vai, nepieciešamības gadījumā, policiju.
VII. Pamudinājumi un apbalvojumi
53. Skolā ir noteikti šādi apbalvojumi:
53.1. publiska pateicība;
53.2. Skolas direktora rīkojums, atzinības raksts;
53.3. rakstiska Skolas pateicība izglītojamā vecākiem;
53.4. īpaši organizēts pasākums kā pateicības apliecinājums;
53.5. balva;
53.6. ierosinājums apbalvošanai augstākstāvošās organizācijās;
53.7. citi apbalvojumu veidi.
54. Apbalvojumu var saņemt par:
54.1. labām un teicamām sekmēm mācībās;
54.2. ieguldījumiem Skolas sabiedriskajā dzīvē;
54.3. dalību pasākumos, kas veicina izglītojamā izaugsmi un/vai Skolas
atpazīstamību;
54.4. sasniegumiem konkursos, sacensībās, festivālos;
54.5. citos īpaši noteiktos gadījumos.
55. Apbalvojuma piešķiršanu var ierosināt mācību priekšmetu un interešu izglītības
pedagogi, klašu audzinātāji, Skolas vadība, Skolas padome u.c.
VIII. Izglītojamā atbildība
56. Katrs izglītojamais personīgi atbild par sava darba rezultātiem, uzvedību, drošības
noteikumu, kā arī par Noteikumu ievērošanu.
57. Noteikumu pārkāpumu gadījumā Skola veic šādas darbības:
57.1. izglītojamajam tiek izteikts brīdinājums;
57.2. notiek individuāla saruna ar izglītojamo;
57.3. tiek veikts ieraksts uzvedības žurnālā;
57.4. tiek noslēgta vienošanās par pasākumiem uzvedības uzlabošanai;
57.5. jautājums tiek izskatīts Atbalsta komandas sēdē;
57.6. jautājums tiek izskatīts pie Skolas direktora;
57.7. par situāciju tiek ziņots izglītojamā vecākiem, ārpusskolas institūcijām.
58. Izglītojamais par Noteikumu pārkāpumu sniedz rakstisku paskaidrojumu klases
audzinātājam, kurš nepieciešamības gadījumā informē Skolas vadību, sociālo
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pedagogu, psihologu, vecākus. Iesniegtais paskaidrojums glabājas izglītojamā personas
lietā.
59. Izglītojamajam par Skolas nolikuma un/vai Noteikumu neievērošanu var tikt
piemēroti rakstiski vai mutiski sodi:
59.1. brīdinājums - pedagoga, pedagoģiskā darbinieka vai citas atbildīgās personas
mutisks aizrādījums, aicinot izglītojamo pārtraukt darbības, kas neatbilst Skolas
nolikumā un/vai Skolas Noteikumos ietvertajām prasībām;
59.2. piezīme - pedagoga, pedagoģiskā darbinieka izdarīts ieraksts izglītojamā
Dienasgrāmatā vai "E-klase" žurnālā par Skolas nolikuma un/vai Skolas Noteikumu
neievērošanu;
59.3. rājiens - Skolas direktora rakstisks rīkojums par rājiena izteikšanu
izglītojamajam, kas saistīts ar būtisku vai viena mācību gada laikā atkārtotu Skolas
nolikuma un/vai Skolas Noteikumu neievērošanu.
60. Izglītojamajam par Skolas Nolikuma un/vai Skolas Noteikumu neievērošanu,
papildus noteiktajam pamatsodam var tikt piemērots kāds no zemāk minētajiem papildu
sodiem:
60.1. aizliegums piedalīties klases vai Skolas rīkotajos ārpusmācību pasākumos vai
ekskursijās;
60.2. uz laiku aizliegt izmantot Skolas autobusu, ja izglītojamā nokļūšana uz Skolu
ir iespējams nodrošināt ar sabiedrisko transportu, par to informējot izglītojamo un
viņa vecākus;
60.3. pamatsodus un/vai papildu sodus var piemērot, pamatojoties uz ierakstu
uzvedības žurnālā “E-klase” žurnālā vai atsevišķos gadījumos ar Skolas direktora
rakstisku rīkojumu.
61. Par sistemātisku vai nopietnu Noteikumu neievērošanu uz tikšanos Skolā tiek
aicināti izglītojamā vecāki, lai sadarbībā izglītojamais - izglītojamā vecāki – klases
audzinātājs – pedagogi – Atbalsta komanda – Skolas vadība noteiktu vienotus Skolas un
ģimenes pasākumus situācijas uzlabošanā, nepieciešamības gadījumā noslēdzot
rakstisku savstarpēju vienošanos.
62. Pedagogs var konfiscēt izglītojamam lietas un priekšmetus, kas traucē izglītības
procesam. Mācību dienas beigās konfiscētās mantas tiek atgrieztas izglītojamajam. Par
konfiscētās lietas uzglabāšanu līdz mācību dienas beigām atbild pedagogs, kā arī tiek
informēts izglītojamā vecāks.
63. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu vardarbību, administratīvi vai krimināli
sodāmiem pārkāpumiem, Skolas vadība nekavējoties ziņo tiesībsargājošām
institūcijām.
64. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, toksisko u.c. vielu, alkohola lietošanu,
Skolas vadība par faktu informē izglītojamā vecākus un ziņo Ātrai neatliekamajai
medicīniskajai palīdzībai.
65. Par rupjiem vai atkārtotiem Skolas nolikuma vai Skolas Noteikumu pārkāpumiem,
pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, var rosināt jautājumu par pilngadību
sasnieguša izglītojamā izslēgšanu no Skolas, par to iepriekš brīdinot izglītojamā
vecākus.
66. Ļaunprātīgas Skolas ēku, telpu, inventāra bojāšanas gadījumā izglītojamais vai
viņa vecāki sedz remonta izdevumus vai iegādājas jaunu sabojātā inventāra vietā, kā arī
sedz ar inventāra transportēšanu un uzstādīšanu saistītos izdevumus.
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67. Izglītojamajiem aizliegts:
67.1. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt, lietot, iegādāties, glābāt un
realizēt alkohola, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas;
67.2. Skolas telpās un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un cilvēka cieņu
aizskarošus izteicienus;
67.3. Skolas telpās spēlēt azarta spēles;
67.4. bojāt Skolas telpas, inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēkas un mācību
kabineta grāmatas, kā arī Skolas teritorijā esošos kokus un apstādījumus;
67.5. Skolas telpās skriet, klaigāt, grūstīties, veikt darbības, kas traucē kārtību un
var radīt traumas;
67.6. aicināt Skolas telpās draugus, paziņas, izņemot gadījumos un pasākumos, kad
tas ir saskaņots ar Skolas vadību;
67.7. Skolas telpās veikt tirdznieciska rakstura darījumus.
IX. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas
kārtība un izvietojums
68. Par izglītojamā traumām, saslimšanas u.c. gadījumiem klases audzinātājs informē
Skolas medmāsu, kura nekavējoties informē izglītojamā vecākus.
69. Evakuācijas plāni izvietoti Skolā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vietās pie
evakuācijas izejām.
70. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietoti 1.stāva dežurantu
(sargu) telpā un visos Skolas gaiteņos pie evakuācijas plāniem (Pielikums Nr.3).
X. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās
kārtības noteikumiem un drošības instrukcijām
71. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Skolas Noteikumiem jaunā mācību
gada pirmajā audzinātāja stundā, bet ne vēlāk kā līdz 15.septembrim un II semestra
pirmajā audzinātāja stundā, bet ne vēlāk kā līdz 20.janvārim. Skolas Noteikumi tiek
pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpuma
situācija.
72. Par iepazīstināšanas faktu ar Noteikumiem pedagogs veic ierakstu “E-klase”
žurnālā, norādot instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar instrukciju, izglītojamie to
apliecina ar savu parakstu par to ievērošanu, norādot iepazīstināšanas datumu.
73. Mācību priekšmetu pedagogi (dizaina un tehnoloģiju, sporta, datorikas) iepazīstina
ar kārtības un drošības noteikumiem kabinetā I un II semestrī pirmās mācību stundas
laikā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību.
74. Par iepazīstināšanas faktu ar instrukciju pedagogs veic ierakstu “E-klase” žurnālā,
norādot instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar instrukciju, izglītojamie to apliecina
ar savu parakstu par to ievērošanu, norādot iepazīstināšanas datumu.
75. Par drošību masu pasākumos, kuros piedalās 50 un vairāk dalībnieku, par drošību
sporta sacensībās un nodarbībās, klases audzinātājs, sporta pedagogs, pasākuma
organizētājs vai ar Skolas direktora rīkojumu nozīmēta atbildīgā persona pirms katra
pasākuma ar izglītojamajiem pārrunā kārtības un drošības noteikumus.
76. Par iepazīstināšanas faktu ar instrukciju, atbildīgās personas veic ierakstu
“E-klase” žurnālā, norādot instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar instrukciju,
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izglītojamie to apliecina ar savu parakstu par to ievērošanu, norādot iepazīstināšanas
datumu.
77. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos un pārgājienos, grupas vadītājs,
klases audzinātājs vai ar Skolas direktora rīkojumu nozīmēta atbildīgā persona pirms
katras ekskursijas, pārgājiena vai izbraukuma instruē izglītojamos par kārtību un
drošības ievērošanu pasākumā.
78. Par iepazīstināšanas faktu ar instrukciju klases audzinātājs vai citas atbildīgās
personas veic ierakstu “E-klase” žurnālā, norādot instrukcijas nosaukumu. Pēc
iepazīšanās ar instrukciju, izglītojamie to apliecina ar savu parakstu par to ievērošanu,
norādot iepazīstināšanas datumu.
79. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamos informē klases audzinātājs sadarbībā
ar Skolas medicīnas māsu vai citu pieaicinātu profesionālu medicīnas personu ne retāk
kā vienu reizi gadā. Par iepazīstināšanas faktu ar instrukciju klases audzinātājs veic
ierakstu “E-klase” žurnālā, norādot instrukcijas nosaukumu. Pēc iepazīšanās ar
instrukciju, izglītojamie to apliecina ar savu parakstu par to ievērošanu, norādot
iepazīstināšanas datumu.
80. Klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi izglītojamos iepazīstina ar
evakuācijas plānu, Noteikumiem, drošības noteikumiem un instruktāžām šādā kārtībā:
80.1. ar Noteikumiem, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu
un evakuācijas plānu katru gadu septembrī;
80.2. ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās ne retāk kā divas reizes
gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt
izglītojamo drošību un veselību;
80.3. ar drošības noteikumiem ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, ceļu satiksmes
noteikumiem un drošības noteikumiem ārpus Skolas un masu pasākumos pirms
katras ekskursijas, pārgājiena un pastaigas, pasākuma;
80.4. ar drošības noteikumiem Skolas organizētajos pasākumos, sporta sacensībās
un nodarbībās pirms katra pasākuma un sporta sacensībām;
80.5. instruktāžu un apmācību, kas tieši attiecas uz darba (mācību) vietu un izpildi,
veic, uzsākot darbu (mācības), mainoties tā raksturam vai apstākļiem, ieviešot jaunu
vai mainot iepriekšējo darba (mācību) aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju;
80.6. izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu, Noteikumiem un drošības
noteikumiem reģistrē “E-klase” žurnālā. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm
to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.
XI. Noslēguma jautājumi
81. Atzīt par spēku zaudējušus 2017. gada 4. septembra Skolas iekšējos noteikumus
Nr. PSS5-17-5-nts “Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra Iekšējās kārtības
noteikumi”.
82. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 2. septembrī.
Direktore

I. Vilnīte

Vilnīte 67181708
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Pielikums Nr.1
02.09.2019.
Iekšējās kārtības noteikumiem
Nr. PSS5-19-3-nts

Pieteikums Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra organizētajiem
pasākumiem

Datums:______________
Pasākuma datums, laika periods
Klase, grupa un kurss
Pasākuma mērķis
Pasākuma maršruts
Pasākuma organizators
Atbildīgā persona par pasākuma
dalībnieku drošību un dzīvību
Izglītojamo pavadošās personas
Pārvietošanās veids
Nakšņošanas vieta
Saziņas iespējas
Drošības instrukcijas veids
Pirmās palīdzības sniegšanas
iespējas

1

Dalībnieku saraksts
N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pasākuma organizators:
Atbildīgā persona par pasākuma dalībnieku drošību un dzīvību:
2

Dzimšanas dati

Pielikums Nr.2
02.09.2019.
Nr. PSS5-19-3-nts

Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem
1. Persona, kura konstatējusi vardarbību, novērtē cietušā psiholoģisko un fizisko veselību, ja nepieciešams piesaista
medicīnas māsu, kā arī nekavējoties par notikušo informē Skolas direktoru vai Skolas direktora vietnieku,
izglītojamā klases audzinātāju.

2. Klases audzinātājs vai Skolas direktora nozīmēts darbinieks fiziskas vardarbības gadījumā obligāti informē
iesaistīto izglītojamo vecākus un pieņem lēmumu par tālāko rīcību atbilstoši situācijai un klases mikroklimatam.

Veicot
pārrunas
ar
izglītojamajiem un vecākiem,
atrisina situāciju un iegūst
izlīgumu starp izglītojamajiem

Klases
piesaista
personālu
risināšanai

audzinātājs
atbalsta
situācijas

Atbalsta komanda informē
skolas vadību par risinājuma
gaitu

3. Atbalsta komanda un klases audzinātājs atbilstoši katrs savai kompetencei, savstarpēji saskaņojot rīcību, izstrādā,
organizē un realizē palīdzības pasākumus sadarbojoties ar vecākiem un nepieciešamības gadījumā arī
starpinstitucionāli.
4. Atbalsta komanda un klases audzinātājs atbilstoši saviem uzdevumiem novērtē profilakses un palīdzības pasākumu
rezultātus un situācijas izmaiņas, nepieciešamības gadījumā plāno tālākās darbības.

Pielikums Nr.3
02.09.2019.
Iekšējās kārtības noteikumiem
Nr. PSS5-19-3-nts

Informācijas saturs operatīvo dienestu izsaukšanai
Par pamanīto ugunsgrēku nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam pa tālruni 112
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dispečeram jāsniedz sekojoša
informācija:
 objekta adrese - Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs, Brīvības gatve
384a vai Slāvu iela 19
 ugunsgrēka izcelšanās vietu (kas deg, kurā korpusā un stāvā, kādā telpā)
 vai ēkā ir palikuši cilvēki, vai ir cietušie
 jānosauc savs uzvārds un tālruņa numurs
Tālruņa klausuli pirmais noliek glābšanas dienesta dispečers.

