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izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar
MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3. daļas 6. p.

I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt izglītojamos pilnībā izmantot paredzēto laiku
mācībām, sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai iegūtu vispārējo pamata vai vispārējo vidējo
izglītību, nostiprināt darba disciplīnu, attīstīt radošu attieksmi pret mācībām.
2. Darba attiecības balstās uz demokrātisku un savstarpēju cieņu pret pedagogiem un skolas
darbiniekiem, dežurantiem, skolas un klases biedriem.
3. Kārtības noteikumi jāievēro visiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamiem. Ar
kārtības noteikumiem izglītojamais tiek iepazīstināts mācību gada sākumā, par izglītojamo
iepazīstināšanu ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem atbild klases audzinātājs.
4. Ar Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas iekšējiem kārtības noteikumiem skolēni tiek
iepazīstināti septembrī, uzsākot kārtējo mācību gadu. Vecāki iepazīstas ar Izglītojamo iekšējās
kārtības noteikumiem septembrī - klases vecāku sapulcē un apliecina ar to ar personisko
parakstu.
5. Visus jautājumus, kas saistīti ar Noteikumiem, skolas direktors risina pamatojoties uz spēkā
esošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem, skolas nolikumu.
II IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6. Izglītojamā pienākumi:
6.1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavoties nodarbībām, lai iegūtu
vispārējo pamata vai vispārējo vidējo izglītību;
6.2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā;
6.3. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
6.4. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
6.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem un skolas darbiniekiem;
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6.6. ar cieņu izturēties pret valsti un valsts simboliku, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām,
etniskajām grupām un to pārstāvjiem;
6.7. censties izprast un iepazīt demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības
pamatprincipus;
6.8. būt par izglītotu sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;
6.9. attīstīt savas fiziskās spējas un veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku,
neatlaidību izvirzīto mērķu sasniegšanā u.c.;
6.10. rūpēties par skolas prestižu, atbalstīt un ievērot skolas tradīcijas;
6.11. rūpēties par skolas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību;
6.12. pēc spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos;
6.13. ja izglītojamais saskata draudus sev vai citu personu drošībai, vai ir cietis fiziskas vai
emocionālas vardarbības rezultātā, viņš nekavējoties informē skolotāju vai citu skolas
darbinieku, vajadzības gadījumā lūdz palīdzību vai informē attiecīgos dienestus. Skolotājs
un vadītājs rīkojas atbilstoši skolā izstrādātajai “Kārtībai par rīcību, ja tiek konstatēta
fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”;
6.14.sarunājoties ar skolotāju, tehnisko darbinieku, jebkuru pieaugušo cilvēku izglītojamais
izturas
korekti: netur rokas kabatās, nevaibsta izaicinošas grimases, nelieto
žargonu, nepieklājīgus un divdomīgus izteicienus, kontrolē sarunas toni un žestus; katra
izglītojamā pienākums būt godīgam, kārtīgam un laipnam pret skolotājiem, izglītojamiem
un vecākiem, izglītojamam nav tiesību apvainot skolas darbiniekus, izglītojamos un
vecākus;
6.15. katra izglītojamā pienākums ir zināt un ievērot drošības noteikumus;
6.16. atbalstīt klases audzinātāju, skolotājus klases un skolas pasākumu organizēšanā;
6.17. rūpēties par draudzīga kolektīva izveidošanu savā klasē, skolā;
6.18. rūpēties par savu un citu izglītojamo dzīvību un veselību, skolā un skolas teritorijā
aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un
psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;
6.19. rūpēties par savu ārējo izskatu, rādīt labas gaumes izjūtu apģērbā, uzvedības manierēs, būt
vienkāršam, savaldīgam;
6.20. būt par piemēru mācībās un uzvedībā, nepazemot citus izglītojamos;
6.21. cienīt savus vecākus (aizbildņus), atbalstīt vecākus (aizbildņu), ieklausīties vecāku
(aizbildņu) aizrādījumos un censties novērst savus trūkumus, uzvesties tā, lai nesagādātu
vecākiem (aizbildņiem) nepatikšanas;
6.22. racionāli organizēt mācības, darbu, sabiedrisko darbu, brīvos brīžus, nodarboties ar
pašmācību, apgūt kultūras un mākslas bagātības, vispusīgi attīstīt savas spējas;
6.23. nodarboties ar fizisko kultūru un sportu, saudzēt savu veselību;
6.24. atbalstīt skolas administrāciju un skolas pedagoģiskos darbiniekus skolas pasākumos,
kuru laikā jāievēro “Kārtība par drošību Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas
organizētajos pasākumos un pasākumos ārpus skolas”;
6.25. zināt savus pienākumus ekstremālo situāciju gadījumos un evakuācijas gadījumā (skolas
evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti skolas
gaiteņos un pie ziņojuma dēļa);
6.26. nebojāt skolas telpas, mācību līdzekļus vai fizisko personu īpašumu (vainīgais pilnībā
sedz remonta vai jaunas mantas iegādes izdevumus);
6.27. nespēlēt azarta spēles un spēles uz naudu;
6.28. mācību stundās, ēdnīcā un ārpusstundu pasākumos nedrīkst atrasties virsdrēbēs
(virsdrēbes ir
jānodod skolas garderobē);
6.29. mācību procesa laikā neizmantot mobilos telefonus, planšetes u.c. tehniskos līdzekļus, kā
arī citus līdzekļus, kam nav tiešas saistības ar izglītības procesu skolā.
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7. Izglītojamā tiesības:
7.1. uz valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu vispārējās pamata vai vispārējās vidējās
izglītības ieguvi;
7.2. izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un
valsts godu un cieņu;
7.3. sadarboties ar skolēnu pašpārvaldi, darboties tajā;
7.4. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties
reģionālajā skolēnu domē, Latvijas skolēnu parlamentā, Latvijas skolēnu padomē un citās
valsts atļautajās organizācijās;
7.5. pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;
7.6. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;
7.7. saņemt valsts un Jūrmalas pilsētas domes apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un
neatliekamo medicīnisko palīdzību;
7.8. izglītošanās procesā, apgūstot vispārējās pamata vai vispārējās vidējās izglītības
programmas, izmantot skolas telpas, bibliotēkas, lasītavas un citas informācijas krātuves,
mācību līdzekļus bez maksas;
7.9. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
7.10. uz izglītojamā personiskās mantas aizsardzību skolā;
7.11.saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē, atbalsta personāla konsultācijas.
III CITI JAUTĀJUMI
8. Ierašanās skolā, mācību stundu un darbību laiki (darba režīms):
8.1. Ieeja izglītības iestādē tiek organizēta pa izglītības iestādes galvenajām ieejas durvīm, pie
kurām ir uzstādīta pieejas kontroles sistēma/turniketi nolasīšanas iekārta, kuras mērķis ir
kontrolēt izglītojamo plūsmu ieejot un izejot no Izglītības iestādes un nodrošināt izglītojamo
drošību – kontrolējot nepiederošu personu iekļūšanu izglītības iestādē, kur sistēmas darbības
režīmi tiek organizēti šādi:
8.1.1. sistēma tiek ieslēgta pirms mācību stundu sākuma (plkst.7:30) un tai ir jāfunkcionē
visas dienas garumā līdz mācību stundu beigām;
8.1.2. ienākot izglītības iestādē izglītojamajam un pedagogam ir pienākums veikt
autorizāciju ar personalizēto viedkarti pie sistēmas, kas atver ieejas norobežojumu;
8.1.3. sistēmai aizliegts kāpt pāri, pakļaut to triecieniem, gulties virsū, pašrocīgi remontēt
vai demontēt atsevišķas detaļas vai sistēmu kopumā;
8.1.4. nepieciešamības gadījumā (ārkārtas situācija, ārpus klašu nodarbības, organizēti
pasākumi, u.c.), pēc izglītības iestādes vadības ieskatiem, sistēmu var atslēgt;
8.1.5. gadījumos, ja izglītības iestādes izglītojamais vai pedagogs, kurš ir aizmirsis vai
nozaudējis personalizēto viedkarti un nevar veikt autorizāciju pie sistēmas, izglītības
iestādes dežurants ielaiž izglītojamo, manuāli ar tālvadības pulti atverot sistēmas vārtiņus.
8.2. Izglītojamajam jāierodas skolā 15 minūtes pirms mācību stundu sākuma, un ne vēlāk kā 3
minūtes pirms pirmā zvana uz stundu, jāatrodas mācību kabinetā.
8.3. Ieejot skolā, izglītojamais dodas uz garderobi, lai tur atstātu virsdrēbes. Izglītojamajiem
aizliegts ieiet citu klašu garderobēs, drūzmēties un apgrūtināt garderobes dežuranta darbu.
Garderobe atvērta tikai starpbrīžos, pirms sporta stundas, vai pēc pedagogu norādījuma.
Garderobē uzglabā tikai apģērbu un apavus. Skola nenes materiālo atbildību par mantām, kas
nav tieši nepieciešamas mācību vai audzināšanas procesā: mobilie telefoni, nauda, rotaslietas
un tml. lietas.
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8.4. Skolā nedrīkst ienest līdzi mācību procesā nepiederīgas lietas (cilvēka veselībai un
dzīvībai bīstamas lietas vai vielas).
8.5. Skolas mācību stundu (nodarbību) saraksts:
Mācību stunda
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stundu (nodarbību) sākums un
beigas
7.55 - 8.35
8.40 - 9.20
9.30 - 10.10
10.20 - 11.00
(11.00 – 11.30 pusdienas 1.-5-kl. )
11.30 - 12.10
(12.10 – 12.40 pusdienas 6.-12-kl. )
12.40 – 13.20
13.30 - 14.10
14.20 - 15.00
15.05 - 15.45

8.6. Pagarinātās dienas grupas darba laiks mācību gadam ir noteikts ar rīkojumu.
8.7. Pirmsskolas izglītojamo vecāki bērnus uz grupu atved personīgi ne agrāk kā plkst.7.00,
un jāizņem bērni no grupas ne vēlāk kā plkst.19.00.
9. Mācību stundu laikā:
9.1. drošības apsvērumu dēļ skolas ārdurvis tiek slēgtas no plkst.9.00 līdz mācību stundu
beigām;
9.2. izglītības procesa laikā izglītojamajiem jāatrodas Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā,
mācību stundu laikā skolēni bez attaisnojoša iemesla neatstāj skolas telpas;
9.3. pirms stundas sākuma izglītojamam jāsakārto sava darbvieta;
9.4. izglītojamam ir jābūt gatavam pilnvērtīgam darbam: līdzi viss darbam nepieciešamais,
izpildīti mājas darbi, gatavam atbildēt uz uzdoto;
9.5. izglītojamais ir atbildīgs par stundā viņam izsniegtajiem mācību līdzekļiem,
metodiskajiem materiāliem, grāmatām, to lietošanu un saglabāšanu;
9.6. izglītojamais nedrīkst traucēt stundas norisi, izteikt replikas, lietot necenzētus vārdus,
košļāt košļājamo gumiju, ēst u.c.;
9.7. mobilajiem telefoniem jābūt izslēgtiem;
9.8. sporta stundās izglītojamais piedalās ģērbies sporta tērpā un sporta apavos; ja
izglītojamais ir atbrīvots no sporta, viņš nesporto, bet atrodas sporta zālē (sporta laukumā)
kopā ar klasi;
9.9. mācību stundu laikā izglītojamos skolas ēdnīcā neapkalpo;
9.10. ja nenotiek mācību stunda un izglītojamais ir skolas telpās, viņš var gaidīt nākamo
nodarbību un atrasties skolas bibliotēkas lasītavā vai gaitenī ievērojot Skolas iekšējās kārtības
noteikumus, lai netraucētu mācību procesu citiem skolēniem;
9.11. stundu laikā iziet no mācību telpas izglītojamais drīkst tikai ar pedagoga atļauju;
9.12. mācību stundu laikā izglītojamajiem aizliegts atrasties ārpus klašu telpām, izņemot
gadījumus, ja:
 ir brīvas stundas,
 tiek pildīti skolotāju norādījumi,
4

 izglītojamais veselības apstākļu dēļ dodas pie skolas medmāsas vai dodas uz
labierīcībām.
10. Starpbrīžos:
10.1. starpbrīžos klašu telpas tiek vēdinātas un sagatavotas nākamajai stundai;
10.2. izglītojamie uzturas gaiteņos, gaiteņos nav pieļaujama skriešana, grūstīšanās un
kliegšana, klaigāšana;
10.3. nedrīkst sēdēt uz palodzēm un uz tām novietot somas;
10.4. siltā un saulainā laikā izglītojamajiem starpbrīžos ir atļauts uzturēties Mežmalas
vidusskolas pagalmā un sporta laukumā kopā ar skolotāju vai klases audzinātāju;
10.5. izglītojamajam, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kurš starpbrīžu laikā (no
plkst.11.00 – plkst.11.30, no plkst.12.10. – plkst.12.40) vēlas uzturēties ārpus skolas telpām,
ir
jāiesniedz
klases
audzinātājai
vecāku
atļauja/saskaņojums,
audzinātāja
atļaujas/saskaņojumus iesniedz skolas administrācijai;
10.6. ja izglītojamais, izejot no skolas telpām, neatgriežas laikus uz mācību stundu, tad
turpmāk šim skolēnam būs liegta iespēja iet laukā garajos starpbrīžos, skolēnam, izejot no
skolas telpām, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
11. Izglītojamā apģērbs:
11.1. izglītojamie ievēro apģērba kultūru: ikdienā skolā ierodas tīrās, kārtīgās drēbēs,
neatkailinātām ķermeņa daļām, uz apģērba nav cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti vai zīmējumi.
Svētkos un eksāmenu dienās obligāts ir svētku apģērbs balta blūze un tumšas krāsas svārki
meitenēm, balts krekls un tumšas krāsas bikses zēniem;
11.2. 1.-9.klašu izglītojamajiem obligāti maiņas apavi (izņemot istabas čības);
11.3. aizliegti apavi, kuri smērē grīdas, aizliegtas augstpapēžu kurpes, kas ir bīstamas
izglītojamo drošībai.
12. Izglītojamo ēdināšana:
12.1. izglītojamos skolā ēdina ārpakalpojuma sniedzējs saskaņā ar skolas un pakalpojuma
sniedzēja noslēgto līgumu un saskaņoto ēdienkarti;
12.2. izglītojamo pusdienas tiek organizētas divos starpbrīžos pa klašu grupām (1.-5.kl. un 6.12.kl.). Ēdināšanas starpbrīža ilgums ir 30 minūtes. Izglītojamiem pusdienas tiek nodrošinātas
no plkst.11.00;
12.3. pirmsskolas grupās ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags) notiek pēc apstiprināta
grafika;
12.4. skolā starpbrīžu laikā darbojas bufete.
IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
13. Izglītojamā atbildība:
13.1.par skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri nav radījuši
nopietnas sekas pašam izglītojamam, skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam vai
materiāli tehniskajai bāzei – izsaka mutisku aizrādījumu, rakstisku piezīmi dienasgrāmatā,
piezīmi ar direktora rīkojumu;
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13.2.par skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri radījuši morālu
vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam vai materiāli
tehniskajai bāzei - izsaka rājienu ar direktora rīkojumu;
13.3.par atkārtotiem skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri
radījuši morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam vai
materiāli tehniskajai bāzei - izglītojamā pārkāpumus izskata pedagoģiskās padomes sēdē;
13.4.par sistemātiskiem skolas Nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri
radījuši morālu vai materiālu kaitējumu skolas biedriem, pedagogiem, skolas prestižam vai
materiāli tehniskajai bāzei - atskaitīšana no izglītojamo skaita vispārējās vidējās izglītības
programmās, par izglītojamo, kurš apgūst pamatizglītības programmu tiek ziņots pašvaldības
un valsts tiesībsargājošām institūcijām;
13.5.ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par Iekšējās kārtības noteikumu
6.18 punkta pārkāpumu, tad skolas vadībai ir tiesības lemt par šī izglītojamā atskaitīšanu no
izglītojamo skaita vispārējās vidējās izglītības programmās, par izglītojamo, kurš apgūst
pamatizglītības programmu tiek ziņots pašvaldības un valsts tiesībsargājošām institūcijām.
13.12.2018. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi
Nr.3.3-6/52 stājas spēkā 02.01.2019.

Direktore

A. Zubkovska
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