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APSTIPRINĀTS
ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas
direktora 22.11.2016.
rīkojumu Nr.1-8/49

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
(Preiļos)

I.Vispārīgie jautājumi
1. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (turpmāk-Ģimnāzija) Iekšējās kārtības
noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta otro punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības
likumu un Ģimnāzija nolikumu.
2. Noteikumi nosaka:
2.1.ģimnāzistu rīcību ģimnāzijā un tās organizētajos pasākumos;
2.2. izglītības procesa organizāciju;
2.3. ģimnāzistu tiesības un pienākumus;
2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu.
3. Noteikumu ievērošana visiem ģimnāzistiem ir obligāta.

II. Izglītības procesa organizācija
4. Mācību stundu sākums plkst. 9.00.
5. Ģimnāzisti ierodas uz stundām saskaņā ar stundu sarakstu laikā, lai līdz mācību
stundu sākumam būtu kabinetā vai nodarbības vietā.

6. Mācību un ārpusklases darbs ģimnāzijā notiek saskaņā ar mācību stundu un
fakultatīvo nodarbību sarakstu un interešu izglītības nodarbību sarakstu. Izmaiņas stundu
sarakstā veic tikai direktors vai direktora vietnieks.
7. Mācību stundu izmaiņas nākošajai dienai izliek uz informācijas stenda un e-klasē.
8.Starpbrīžu ilgums:
pēc 1. stundas – 10 minūtes
pēc 2. stundas – 10 minūtes
pēc 3. stundas – 40 minūtes 7.-9.un 11. klašu ģimnāzistiem un
10 minūtes 10.un 12..klašu ģimnāzistiem
pēc 4. stundas – 40 minūtes 10.un 12. klašu ģimnāzistiem un
10 minūtes 7.-9.un 11. klašu ģimnāzistiem
pēc 5. stundas – 10 minūtes
pēc 6. stundas – 10 minūtes
pēc 7. stundas – 5 minūtes.
Atkarībā no skolēnu skaita klašu sadalījums pēc 3. un 4. stundas var tikt mainīts.
9. Pasākumi ģimnāzijā beidzas ne vēlāk kā plkst. 23.00. Atsevišķos gadījumos,
saskaņojot ar dibinātāju, laiks var tikt mainīts.
10. Pasākumu laikā uzturēties kabinetos drīkst tikai ar kabineta vadītāja vai
audzinātāja atļauju. Pēc pasākuma kabinetu atstāj sakārtotu.
11. Kabinetu atslēgas pirms stundām paņem no ģimnāzijas dežuranta skolotājs vai
klases dežurants un nogādā atpakaļ pēc stundām.
12. Starpbrīžos ģimnāzisti var neatstāt kabinetu, bet dežurantiem šajā laikā jāizvēdina
un jāsakārto telpa nākošai stundai. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā.
13. Ģimnāzijā darbojas ēdnīca . Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un ēšanas
kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret ēdnīcas inventāru. Pēc ēdienreizes jānovāc trauki.

III. Ģimnāzistu tiesības
14. Iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu izglītību.
15. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un
uzskatus, paust attieksmi par ģimnāzijas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt
priekšlikumus ģimnāzijas dzīves pilnveidošanai.
16. Izglītības procesā izmantot ģimnāzijas telpas, bibliotēkas, lasītavas, citas
informācijas krātuves un mācību līdzekļus bez maksas.
17. Saņemt bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību.
18. Piedalīties Ģimnāzijas padomes un Ģimnāzistu parlamenta darbā atbilstoši to
nolikumiem un sabiedriskajā darbībā (ģimnāzijā, novadā).
19. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar
izglītošanos saistītiem jautājumiem.
20. Uz ģimnāzista īpašumā, lietojamā vai valdījumā esošās personiskās mantas
aizsardzību ģimnāzijā.
21. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem ģimnāzijā un tās organizētajos
pasākumos.
22. Uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
23.Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties
fakultatīvajās, interešu un papildus nodarbībās, saņemt pedagogu konsultācijas.

24. Pārstāvēt ģimnāziju dažādu mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs, prezentēt
ģimnāziju novadām un valstī.
25. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

IV. Ģimnāzistu pienākumi
26. Mācīties atbilstoši savām spējām.
27. Ievērot pārējo ģimnāzistu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
28. Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus, drošības instrukcijas un direktora rīkojumus.
29.Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas noteikumus
mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un ģimnāzijas
organizētajos pasākumos.
30. Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās.
31. Gadījumos, ja ģimnāzists kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu
drošībai, nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, atbalsta personāls vai skolas vadība.
32. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un ģimnāzijas simboliku un
atribūtiku.
33. Saudzēt ģimnāzijas vidi.
34. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
35. Ģimnāzijā ierasties lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes atstāt garderobē.
36. Apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas:
36.1. personisku motīvu dēļ drīkst nepiedalīties stundā tikai ar klases audzināja vai
mācību priekšmeta skolotāja atļauju;
36.2. gadījumos, kad ģimnāzists stundu laikā piedalās ģimnāzijas reprezentēšanā
(olimpiādēs, sacensībās u.c. pasākumos), atbrīvojumu kārto attiecīgā priekšmeta skolotājs,
audzinātājs vai administrācija un tas netiek uzskatīts par neattaisnotu kavējumu;
36.3. ja ģimnāzists ģimenes apstākļu dēļ vienu vai divas dienas nevar apmeklēt
ģimnāziju, vecāki iepriekš brīdina klases audzinātāju mutiski vai rakstiski. Ilgāki kavējumi ir
iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar audzinātāju un direktoru;
36.4. ja ģimnāzists veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ģimnāziju, viņš vai vecāki
brīdina klases audzinātāju mutiski vai rakstiski. Ja slimība ilgāka par trim dienām, jāuzrāda
ārsta zīme;
36.5. attaisnojošie dokumenti par kavētajām dienām ir jāiesniedz klases audzinātājam
uzreiz nākošajā dienā pēc atgriešanās ģimnāzijā;
36.6. semestra laikā ģimenes apstākļu vai slimības dēļ ar vecāku rakstītu zīmi drīkst
kavēt ne vairāk kā 3 dienas;
36.7 ja neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas semestrī vai 50% kāda priekšmeta
stundu, ģimnāzists var tikt izslēgts no ģimnāzijas.
37. Uz mācību stundām un nodarbībām ierasties līdzi ņemot skolotāja noteiktos
mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas,
rakstāmlietas u.c.).
38. Mācību stundās un nodarbībās izpildīt skolotāja norādījumus un uzdevumus,
netraucēt pārējiem ģimnāzistiem un skolotājam, aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez
skolotāja atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.
39. Iepazīties ar mācību stundu saraksta izmaiņām nākošajai mācību dienai.
40. Uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un
paredzētajām nodarbībām).

41. Mācību stundu un nodarbību laikā aizliegts lietot (tiem jābūt izslēgtā stāvoklī)
mobilos telefonus, datorus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas.
42. Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures
radiatoriem un caurulēm.
43. Ģimnāzistiem sabiedriskās vietās kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos
dzērienus, narkotikas un citas toksiskas vielas, kā arī atrasties iereibušā stāvoklī.
44. Ģimnāzistiem ģimnāzijas telpās, tās teritorijā, kā arī ģimnāzijas rīkotajos
pasākumos kategoriski aizliegts:
45.1. ienest, lietot un glabāt, cigaretes, alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citas
toksiskas vielas;
45.2. glabāt un lietot ieročus, eksplozīvus un ķīmiski bīstamus materiālus;
45.3. spēlēt azarta spēles;
45.4. lietot necenzētus vārdus un izteicienus;
45.5.pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot
ģimnāzistus un ģimnāzijas darbiniekus), huligāniski uzvesties;
45.6. ievest mājdzīvniekus (bez saskaņošanas ar administrācija), kā arī klejojošus
dzīvniekus.
46. Visi ģimnāzisti pilda klases dežuranta pienākumus. Dežurants:
47.1. ienākot klasē pārbauda un nodrošina tās sagatavotību darbam, palīdz skolotājam
sakārtot uzskates materiālus, seko tāfeles, solu kārtībai, atnes krītu, samitrina tāfeles dzēšamo,
izvēdina telpu;
47.2. pēc katras mācību stundas sakārto telpu, notīra tāfeli;
47.3. pēc visām mācību stundām veic sava kabineta uzkopšanas darbus: nomazgā
tāfeli, saceļ krēslus, apkopj puķes, aizver logus;
47.4.ziņo par atklātajiem bojājumiem mācību kabineta vadītājam.

V . Atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
48. Par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēniem var piemērot šādus
disciplinārsodus:
48.1. mutisks aizrādījums;
48.2. rakstiska piezīme e-klases uzvedības žurnālā;
48.3. rakstisks ziņojums vecākiem;
48.4. piezīme direktora rīkojumā;
48.5. rājiens direktora rīkojumā;
48.6. izslēgšana no ģimnāzijas.
49. Par ģimnāzijas īpašuma bojāšanu ģimnāzists un viņa vecāki ir pilnā apmērā
materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas ģimnāzista vainas dēļ nodarīts ģimnāzijai. Par
nodarījumu ģimnāzists sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas ģimnāzista personas
lietā.
50. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola
lietošanu, ģimnāzija ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.
51. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli
sodāmiem pārkāpumiem, ģimnāzija nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

VI. Kārtība, kādā ģimnāzisti tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības
noteikumiem
52. Klases audzinātājs iepazīstina ģimnāzistus ar ģimnāzijas Iekšējās kārtības
noteikumiem septembrī un II semestra pirmajā mācību nedēļā. Iekšējās kārtības noteikumi
tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu
situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā,
ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
53. Sporta un informātikas skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem kabinetā I un
II semestru pirmās mācību stundas laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic
ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
54. Fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotāji iepazīstina ar kārtības noteikumiem
kabinetā I un II semestru pirmās mācību stundas laikā un katru reizi pirms laboratorijas darbu
vai tādu darbību uzsākšanas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Par
noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās
par to ievērošanu.
55. Pirms masu pasākumu apmeklējuma klases audzinātājs ar ģimnāzistiem pārrunā
kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic
ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
56. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs
instruē ģimnāzistus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu
skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
57. Par ugunsdrošību ģimnāzistus informē klases audzinātājs vai profesionāla
amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic
ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
58. Par elektrodrošību ģimnāzistus informē klases audzinātājs vai profesionāla
amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic
ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to ievērošanu.
59. Par pirmās palīdzības sniegšanu ģimnāzistus informē klases audzinātājs vai
pieaicināta profesionāla amatpersona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu
pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti parakstās par to
ievērošanu.
60. Vismaz vienu reizi gadā ģimnāzistu drošības instrukcijās jāiekļauj informācija:
Par rīcību ekstremālās situācijās,
Par rīcību nestandarta situācijās,
Par ceļu satiksmes drošību,
Par drošību uz ledus,
Par drošību uz ūdens,
Par personas higiēnu un darba higiēnu,
Par darba drošību veicot praktiskos un laboratorijas darbus.
Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājs veic ierakstu instruktāžas lapā, ģimnāzisti
parakstās par to ievērošanu.
61. Stājoties ģimnāzijā visi ģimnāzisti un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar ģimnāzijas
Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumiem. Iepazīstināšanas faktu viņi apliecina ar parakstu.

62. Klašu audzinātāji vismaz reizi gadā informē vecākus par Iekšējās kārtības
noteikumiem un drošības instrukcijām. Pārrunāšanas faktu protokolē.
63. Drošības instrukcijas un Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami visos mācību
kabinetos (sakārtotas mapēs), skolotāju istabā, pie ģimnāzijas dežuranta, internāta un klašu
audzinātājiem.
64. Instrukcija evakuācijas gadījumā un evakuācijas plāni ir izvietoti visos gaiteņos.
65. Atbildīgo dienestu telefonu numuri ir izvietoti pie ģimnāzijas dežuranta un uz
evakuācijas plāniem.

VII. Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos
66. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, ģimnāzistu
parlaments, Pedagoģiskā padome, Ģimnāzijas padome un skolas dibinātājs.
67. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors.
Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 22. novembrī.
Direktore

(L.Pauniņa)

