TALSU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.2. punktu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.pantu

I. Vispārējie jautājumi
1.1. Talsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību
aizsardzības likumu un ģimnāzijas nolikumu.
1.2. Katra izglītojamā pienākums ir zināt un ievērot “Iekšējās kārtības noteikumus”.
1.3. Ar šiem noteikumiem izglītojamos iepazīstina skolas vadība un / vai pedagogi, un izglītojamie,
ar parakstu apliecinot, piekrīt tos ievērot:
1.4. Izglītojamie un / vai izglītojamo vecāki, slēdzot līgumu ar skolu par izglītojamā mācībām
konkrētā izglītības programmā, iepazīstas ar šiem noteikumiem un to apliecina ar parakstu līgumā.
II. Iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Katrs izglītojamais savu mācību un interešu izglītības darbu ģimnāzijā organizē:
2.1.1. atbilstoši mācību stundu un interešu nodarbību sarakstam,
2.1.2. ievērojot stundu laikus,
2.1.3.
ņemot vērā izmaiņas stundu sarakstā:
1. informācija par izmaiņām stundu sarakstā nākamajai dienai ir izliktas līdz
plkst. 16.00 ģimnāzijas mājas lapā www.tvg.edu.lv;
2. ar stundu izmaiņām 1.-3. klases izglītojamo iepazīstina klases audzinātājs;
3. 4.-12. klases izglītojamo atbildība ir patstāvīgi iepazīties ar stundu
izmaiņām.
2.2. Mācību stundā izglītojamais ievēro darba disciplīnu un darba drošības noteikumus, ar kuriem
iepazīstina pedagogs un par kuru ievērošanu izglītojamais parakstās instruktāžas veidlapā.
2.3. Izglītojamais, kurš ir atbrīvots no sporta nodarbībām veselības stāvokļa dēļ, sporta stundā
atrodas kopā ar savu klasi.
2.4. Mācību stundu kavējumu gadījumā izglītojamais rīkojas atbilstoši “Kārtībai, kādā notiek
izglītojamo kavējumu uzskaite un analīze”, t.i.:
2.4.1. par stundu kavējumiem un kavējumu iemesliem vecāks informē klases audzinātāju pirms
kavējuma, piesakot to e-klasē;
2.4.2. par kavējumiem, kas ilgst vairāk nekā 3 dienas, tiek iesniegta ārsta zīme;
2.4.3. skolas medicīnas māsas var atbrīvot izglītojamo 1 dienu vai noteiktas stundas izglītojamā
sliktās pašsajūtas vai slimības dēļ;
2.4.4. izglītojamo kavējumu var attaisnot cits pedagogs vai cita atbildīgā persona, ja
izglītojamais piedalās ar izglītību un audzināšanas darbu saistītos pasākumos, projektos,
sacensībās, iesniedzot rakstisku apliecinājumu skolas lietvedībā vai klases audzinātājam;

2.4.5. ja izglītojamajam mācību laikā ir plānota ilgstoša prombūtne (vairāk par 3 mācību
dienām), tad vecāks raksta iesniegumu skolas administrācijai un izglītojamais apņemas
mācību saturu apgūt pēc individuāla mācību plāna;
2.4.6. par neattaisnoti kavētām stundām tiek uzskatītas tās mācību stundas, kurās izglītojamais
nav piedalījies un par kuru neapmeklēšanas iemeslu klases audzinātājs nav informēts.
2.5. Izglītojamais uz mācību stundām un nodarbībām ierodas, līdzi ņemot pedagoga noteiktos
mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas,
rakstāmlietas u.c.).
2.6. Izglītojamais ar savu attieksmi un uzvedību netraucē izglītības procesu un citus izglītojamos:
2.6.1. izglītojamais mācību stundās un nodarbībās izpilda pedagoga norādījumus un
uzdevumus, netraucējot pārējiem izglītojamiem un pedagogam,
2.6.2. izglītojamais mācību stundu laikā neēd, nekošļā košļājamo gumiju, bez pedagoga
atļaujas nepārvietojas pa klasi un neatstāj to;
2.6.3. izglītojamais mācību stundu un nodarbību laikā nelieto mobilos telefonus u.c. ierīces un
aparātus bez pedagoga atļaujas.
2.7. Izglītojamais ievēro pieklājības normas un ar cieņu izturas pret citiem izglītojamiem,
pedagogiem, ģimnāzijas darbiniekiem.
2.8. Izglītojamais nav fiziski vai emocionāli vardarbīgs pret citiem izglītojamajiem un ģimnāzijas
darbiniekiem.
2.9. Izglītojamais ievēro personisko higiēnu:
2.9.1. izglītojamā apģērbs ikdienā ir tīrs, kārtīgs, korekts (stils: smart casual) mācībām
atbilstošs;
2.9.2. 1.-3. klašu izglītojamais skolā ierodas formā (tumši zaļas krāsas veste vai jaka, tumšas
krāsas bikses, skolas svārki vai tunika, sarkanas vai zaļas krāsas krekls, tops);
2.9.3. izglītojamais telpā uzturas bez galvas segām, sporta apģērbu nēsā sporta stundās un
pasākumos;
2.9.4. svētkos (valsts, skolas) izglītojamais ierodas klasiskā apģērbā (kombinējot tumšas krāsas
apģērbu ar gaišu);
2.9.5. izglītojamais telpās neuzturas ar virsdrēbēm;
2.9.6. izglītojamais ikdienā lieto maiņas apavus.
2.10. Katrs izglītojamais rūpējas par ģimnāzijas telpu, inventāra, mācību līdzekļu un grāmatu
tīrību, kārtību un saglabāšanu.
2.11. Klasēs esošos mācību līdzekļus izglītojamais lieto tikai ar pedagoga atļauju.
2.12. Ģimnāzijā vai tās teritorijā nesmēķē, nelieto apreibinošas vielas, nespēlē azartspēles.
2.13. Izglītojamiem sociālajos tīklos vai jebkurā interneta vietnē jāievēro Personu datu
aizsardzības likuma prasības, virtuālajā saziņā ievēro ētikas, morāles normas un cieņu pret
skolu un skolas biedriem un darbiniekiem.
2.14. Izglītojamais, ievērojot Personu datu aizsardzības likuma prasības, ģimnāzijā vai tās teritorijā
nefilmē un nefotografē bez iesaistīto personu piekrišanas.
2.15. Katrs izglītojamais godprātīgi pilda klases kolektīvā izvirzītos pienākumus, kurus nosaka
klases kolektīvs un klases audzinātājs.
2.16. Izglītojamais nedara neko tādu, kas varētu mazināt vai graut ģimnāzijas vai cita izglītojamā
autoritāti.

Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

III.

3.1. Ģimnāzijas viesi, ierodoties ģimnāzijā, ierašanās mērķi paskaidro ģimnāzijas dežurantam,
kuram ir tiesības viesim prasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
3.2. Nav pieļaujama ģimnāzijas viesa pārvietošanās ģimnāzijā bez dežuranta vai pedagoga
pavadības.
3.4. Iepriekš minētie nosacījumi neattiecas uz operatīvo dienestu darbiniekiem ārkārtas situācijās.
IV.

Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas
darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai

4.1. Par jebkura riska vai ekstremālu situāciju, kura apdraud izglītojamo drošību vai veselību,
nekavējoties ir jāziņo ģimnāzijas vadībai.
4.2. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu
drošībai, steidzīgi jāziņo klases audzinātājām, priekšmetu pedagogiem, skolas vadībai, atbalsta
personāla vai apkalpojošā personāla pārstāvjiem.
V.

Pasākumi, kas garantē izglītojamo drošību

5.1. Ja izglītojamais ģimnāzijā apdraud savu vai citu personu, drošību vai dzīvību:
5.1.1. pedagogs (ikviens, kurš to pamana) nekavējoties informē ģimnāzijas direktoru par
izglītojamā uzvedību;
5.1.2. izglītojamajam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, tiek
nodrošinātas mācības citā telpā sociālā pedagoga vai cita pedagoga klātbūtnē; mācības
citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;
5.1.3. ģimnāzijas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) sūta
izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku
sadarbību ar izglītības iestādi;
5.1.4. ģimnāzijas direktors nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko
sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši
izglītojamā vajadzībām un situācijai;
5.1.5. ģimnāzijas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu
uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
5.1.6. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar ģimnāziju,
bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, ģimnāzijas direktors šo
informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai.
VI.

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

6.1. Izglītojamam ir tiesības vērsties izglītības iestādē ar mutvārdu vai rakstveida iesniegumu
(ierosinājums, sūdzība) un saņemt atbildi.
6.1.1. Rakstveida sūdzībā jānorāda sūdzības iesniedzēja vārds un uzvārds un uz tās jābūt
izglītojamā parakstam.

6.1.2. Sūdzību izglītojamais var iesniegt skolas direktoram, vietniekiem, lietvedei vai jebkuram
izglītības iestādes pedagogam.
6.1.3. Persona, kas sūdzību saņem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā tās pašas darba dienas laikā, nodod
to direktoram.
6.1.4. Saņemto sūdzību izskata direktors, vai norīko tā izskatīšanai atbildīgo darbinieku, vai
izveido komisiju sūdzības izskatīšanai.
6.1.5. Sūdzību izskatīšanā tiek ievērota konfidencialitāte.
6.1.6. Sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību pārkāpumiem, izskatāmas nekavējoties
VII.
Atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
7.1. Pedagogi, ģimnāzijas vadība izskata izglītojamo noteikumu pārkāpumus un var izglītojamiem
pēc rakstiska vai mutiska paskaidrojuma saņemšanas, izvērtējot situāciju, piemērot šādus
disciplinārsodus:
7.1.1. mutisku aizrādījumu,
7.1.2. priekšmeta pedagoga individuālas pārrunas ar izglītojamo,
7.1.3. klases audzinātāja individuālas pārrunas ar izglītojamo,
7.1.4. klases audzinātāja pārrunas ar izglītojamo un vecāku,
7.1.5. izglītojamā saruna ar skolas atbalsta personālu,
7.1.6. izglītojamā pārrunas ar direktoru,
7.1.7. ierosina jautājuma izskatīšanu citās bērnu tiesību aizsardzības institūcijās.
7.2. Aizrādījumu un pārrunas ar izglītojamo apliecina piezīme e-klases žurnālā un / vai e-klasē
fiksēta individuālā saruna ar izglītojamo.
7.2. Par ģimnāzijas īpašuma bojāšanu izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā apmērā materiāli
atbildīgi par nodarīto zaudējumu, kas izglītojamā vainas dēļ radies ģimnāzijai. Par nodarījumu
izglītojamais sniedz mutisku vai rakstisku paskaidrojumu un vecāks apmaksā zaudējumus.
7.3. Gadījumos, kad ģimnāzijai ir informācija vai aizdomas par pielietoto vardarbību,
administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, ģimnāzijas vadība nekavējoties ziņo
tiesībsargājošām iestādēm.
VIII. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos
7.1.Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, izglītojamo pašpārvalde,
Pedagoģiskā padome, ģimnāzijas dome un Talsu novada pašvaldība.
7.2.Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina ģimnāzijas direktors.
7.4.Kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 01.novembrī.
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