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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
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Nr. PSPL-15-14-nts

Kārtība, kādā skola informē skolēnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,
ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
Izdota saskaņā ar
01.02.2011. Ministru Kabineta
noteikumiem Nr.89

I.

Vispārējie noteikumi

1. Kārtība nosaka rīcību, kā Rīgas Pļavnieku pamatskolā (turpmāk – skola) informē
izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību) (turpmāk - vecāki), pašvaldības vai
valsts iestādes, ja izglītojamais (turpmāk – skolēns) bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
skolu.
II. Kārtība, kādā katru dienu reģistrē skolēnu ierašanos vai neierašanos skolā
2. Priekšmetu skolotāji un grupas/klases audzinātājs reģistrē skolēnu ierašanos vai
neierašanos e-klases žurnālā.
3. Gadījumā ja skolēnam ir jākavē kāda no mācību stundām pēkšņas saslimšanas vai citu
attaisnotu iemeslu dēļ, tad vecāki par to informēt grupas/klases audzinātāju vai direktora
vietnieku izglītības jomā;
4. Ja skolēns nav ieradies skolā uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un skolai nav
informācijas par neierašanās iemeslu, grupas/klases audzinātājs, ne vēlāk kā mācību
dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslu.
5. Kavējuma uzskaiti un zīmju reģistru veic grupas/klases audzinātājs.
6. Persona, kuru vecāki informē, ja skolēns nevar apmeklēt skolu ir grupas/klases
audzinātājs.
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III. Kārtība, kādā vecāki informē šo noteikumu 6. punktā minēto personu par
bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ skolēns neapmeklē skolu
7. Attaisnojošu iemeslu dēļ par izglītojamā prombūtni informē vecāki pirmās mācību
stundas laikā vienā no piedāvātajiem veidiem:
7.1. nosūtot SMS klases audzinātājam;
7.2. piezvanot klases audzinātājam;
7.3. pieteikt kavējumu e klasē.
8. Trīs dienu laikā pēc ierašanās skolā grupas/klases audzinātājam uzrādīt ārsta vai
vecāku zīmi (par kavējumiem līdz 3 dienām), ārsta izsniegtu zīmi (ja kavē ilgāk par 3
dienām).
9. Grupas/klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku informēšanu, ja skolēns bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
IV. Kārtība, kādā skola informē pašvaldības vai valsts iestādes
10. Ja skolēns nav apmeklējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un skolai nav
informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, klases
audzinātājs informē sociālo pedagogu, kurš apkopo informāciju par skolu kopumā un
par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē
Sociālo dienestu, skolas neapmeklēšanas cēloņu noskaidrošanai un tālākai problēmas
risināšanai.
11. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē skolu, skola par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja
pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst,
skola par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekciju.
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