
Inčukalna pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi 

Tiesības un pienākumi skolēniem 

Pienākumi 

1. Skolēnam skolā jāierodas vismaz 10 minūtes pirms stundu vai nodarbību sākuma. Virsdrēbes, ielas apavi jānoliek 

garderobē. 

2.  Maiņas apavi ir obligāti, tie jāglabā speciālos maisiņos garderobē.  

3. Skolēnam skolā jāierodas tīrā, mācību darbam piemērotā apģērbā, kārtīgi sakoptiem matiem. Ziemas laikā atbilstošā 

siltā apģērbā. Mācību stundas (izņemot sporta nodarbības) nedrīkst apmeklēt sporta tērpos, īsos šortos, apģērbos ar 

atkailinātu vēderu, čībās. Skolas telpās cepures un citas galvas segas nenēsā. 

4.  Starpbrīdī uz sporta un peldēšanas stundu skolēni pārģērbjas attiecīgā sporta tērpā, apavos, peldtērpā, līdzi ņemot 

dušas piederumus, dvieli.  

5. Pie pazeminātas gaisa temperatūras (+10 C un mazāk) skolēns uz skolu dodas atbilstošās virsdrēbēs. 

6. Apgūt pamatizglītības programmu. 

7. Skolēnam ievērot skolas noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības 

iestādi. 

8. Apzinīgi mācīties un sistemātiski gatavoties mācību stundām un nodarbībām. 

9. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās valodu, valsts simboliem, cienīt skolas tradīcijas. 

10. Atskanot zvanam, skolēns dodas uz mācību telpu, līdzi ņemot nepieciešamos mācību piederumus, un klusi sakārtojas 

stundai. Stundas laikā aizliegts lietot mobilo telefonu, izmantot dažāda veida mūzikas, video un citus IT atskaņotājus 

ar austiņām un bez tām. Mācību telpā jāievēro kabineta iekšējās kārtības noteikumi. Skolēns stundā runā un atstāj 

savu vietu pēc skolotāja uzaicinājuma. Skolas telpas un tās apkārtne jāuztur kārtībā, nepiegružojot tās ar pārtikas 

produktiem, to iepakojumiem un citiem sadzīves atkritumiem. 

11. Ienākot mācību telpā skolotājam vai citam pieaugušam cilvēkam, skolēni sasveicinās pieceļoties. 

12. Skolēns ar cieņu izturas pret jebkuru izglītības iestādes darbinieku un skolas biedriem, nelieto rupjus, aizskarošus, 

aizvainojošus vārdus un nevienu neaizskar fiziski. 

13. Starpbrīžos jāuzvedas pieklājīgi, konflikti jārisina mierīgi, bez fiziska spēka un asu vārdu pārmaiņām. Nekliegt, 

neskriet, negrūstīties! 

14. Pamatojoties uz IZM 2011.g. 2. marta vēstuli 1-14/1349 „Par kāršu spēlēm”, kā arī IAU inspekcijas 2011. gada 9. 

februāra vēstuli Nr.35-1-7/109, kategoriski aizliegts skolas telpās spēlēt kārtis un citas azartspēles. 

15. Pamatojoties uz 2011. gada 1. februāra MK noteikumiem Nr.89, noteikta kārtība, kas skolēnam un viņu vecākiem 

jāievēro, ja skolēns nevar ierasties skolā. 

16. Katrs skolēns ir atbildīgs par sava sola un izsniegto mācību grāmatu un mācību līdzekļu kārtību un tīrību. Par 

nozaudētiem vai sabojātiem mācību līdzekļiem, skolas inventāra un ēku bojāšanu tiek sastādīts akts, zaudējumi 

jāapmaksā pēc faktiskās vērtības skolēna vecākiem vai aizbildņiem. 

17. 1.-4. klašu skolēniem uz pusdienām skolas ēdnīcā jāierodas tam paredzētajā laikā un kopā ar skolotāju.5.-9. klašu 

skolēni uz ēdnīcu dodas patstāvīgi. Pirms ēšanas skolēni nomazgā rokas. Bufetē nopirkto vai līdzi paņemtās 

pusdienas jāapēd ēdamzālē. 

18. Par mājas darbu nesagatavošanu objektīvu apstākļu dēļ skolēns skolotājam paziņo pirms stundas. 

19. Katram skolēnam ir jālieto e-klases dienasgrāmata. 



20. Katru mēnesi skolēnam savi vecāki jāiepazīstina ar iepriekšējā mēneša sekmju izdruku. 

21. Ejot pa kāpnēm un gaiteņiem, visi ievēro kustības virzienu- pa labo pusi! Gaiteņos nespēlē bumbu, nemētājas ar 

priekšmetiem. 

22. Stundas nedrīkst kavēt bez attaisnojoša iemesla. Ja ir nepieciešamība ātrāk pamest skolu, to var darīt ar direktora vai 

direktora vietnieka atļauju, uzrādot vecāku vai medmāsas zīmi. 

23. Pirmo piecu mācību stundu laikā skolas durvis ir slēgtas. Skolēni starpbrīžos šajā laikā skolu neatstāj bez 

administrācijas atļaujas. 

24. Siltā un sausā laikā starpbrīžos skolēni drīkst atstāt skolas telpas tikai ar direktora, tā vietnieka vai dežūrskolotāja 

atļauju, izejot skolas iekšējā pagalmā, bet nekur ārpus tā. 

25. Skolēns drīkst piedalīties skolas un tās apkārtnes sakopšanas darbos. 

26. Jātaupa ūdens, siltums un elektrība. 

27. Skolā un skolas apkārtnē nedrīkst smēķēt, lietot un uzglabāt alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas. 

28. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses. 

29. Izpildīt izglītības darbinieka likumīgās prasības. 

30. Ar saviem vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību. 

31. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. 

32. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. 

33. Būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās. 

34. Apmeklēt visas stundas pēc stundu saraksta un uzņemties personisku atbildību par mācību sasniegumiem. 

35. Ja izglītojamais ir kavējis nodarbības slimības dēļ vai vairāk par 3 dienām, viņam obligāti jāuzrāda ārsta zīme klases 

audzinātājam un jānodod tā medmāsai. 

36. Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, tad tiek ievērots reglaments „Kārtība kā reģistrē izglītojamo neierašanos 

skolā”. 

37. Ja izglītojamais jāatbrīvo no sporta, tad viņi ar ārsta vai vecāku „zīmi” dodas pie medmāsas, kas izsniedz atļauju 

nepiedalīties sporta nodarbībās. (Izņēmums gadījumos pietiek ar mutisku lūgumu, piem. skolēns saslimst stundu 

laikā). 

38. Šo atļauju skolēns parāda sporta skolotājam, bet patur pie sevis, lai parādītu direktorei vai kādam citam, kas uzrauga 

sporta stundu apmeklējumu. 

39. Pildīt drošības tehnikas noteikumus gan mācību laikā, gan ārpus tā.  

40. Neierasties skolā ar šādiem priekšmetiem: 

1) visu veidu ieročiem (aukstie, šaujamie, gāzes) un asiem priekšmetiem; 

2) ugunsnedrošiem priekšmetiem, spridzekļiem, indīgām vielām; 

3) sērkociņiem, šķiltavām, tabakas izstrādājumiem; 

4) pornogrāfiska rakstura literatūru, fotogrāfijām, zīmējumiem; 

5) alkoholu, narkotikām, psihotropām vai citām apreibinošām vielām. 

41. Stundu laikā nedrīkst trokšņot un traucēt pārējos skolēnus un izglītības darbinieku darbu. 

42. Nedrīkst citai personai atņemt mantu. 



43. Nesatikties skolas telpās ar nepiederošām personām, nesaņemt no tām vai nodot tām dažādus priekšmetus, vielas. 

44. Nedrīkst izvietot iestādes telpās pie sienām plakātus, attēlus un fotogrāfijas (izņemot vietas, kur tas ir atļauts).  

 

Tiesības 

1. Uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi. 

2. Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu cieņu un 

godu. 

3. Iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā 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. 

4. Saņemt stipendijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida palīdzību. 

5. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

6. Piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē. 

7. Uz personiskās mantas aizsardzību izglītības iestādē. 

8. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

9. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
10. Pēc iespējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos. 

11. Piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā. 

12. Vajadzības gadījumā apmeklēt bezmaksas papildus skolas organizētās konsultācijas. 

13. Rēķināties ar draudzīgu, saprotošu un izglītojamā cieņu neaizskarošu attieksmi no skolas darbinieku puses.  

14. Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot skolēnu pašpārvaldi. 

15. Brīvi iztirzāt radušās problēmas ar skolotājiem, skolas vadību un skolēnu pašpārvaldi. 
16. Par kārtības noteikumu neievērošanu tiek ievērots reglaments „Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošanu”. 

Katra skolēna pienākums ir iepazīties un pildīt skolas iekšējās kārtības noteikumus, ievērot pienākumus.  

 

Inčukalna pamatskolas direktore: B. Grūtupa 

 


