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Izdots saskaņā ar  

24.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1338  
24.05.2013. Ministru kabineta noteikumu grozījumiem Nr.259 

Audriņu pamatskolas  
iekšējās kārtības noteikumiem 

 

 

 



Ja skolotājs konstatē, ka skolēns ar savu agresīvo uzvedību apdraud savu un citu bērnu 

drošību, tad: 

 

1. Informē Skolas direktoru vai direktora vietnieku mācību darbā, klases audzinātāju; 

2. Izvērtējot apdraudējumu, direktors nodrošina, ka skolēnam tiek mainīta mācību vieta, 

tas ir, tiek nodrošināta cita telpa; 

3. Skolēnu nogādā uzraudzībā pie skolotāja, kas dežūrē un kuram šajā brīdī nav stundas; 

4. Dežūrējošais skolotājs uzdod mācību uzdevumus, kurus skolēns pilda un nodod tos 

attiecīgajam priekšmeta skolotājam; 

5. Mācības citā telpā tiek nodrošinātas vienas mācību stundas vai pilnas mācību dienas 

garumā; 

6. Direktors informē skolēna vecākus par radušos situāciju, kā arī norāda uz turpmāk 

nepieciešamo vecāku sadarbību ar Skolu; 

7. Direktors ar rīkojumu nosaka atbalsta personālu un turpmāko rīcību atbalsta personālam 

ar skolēnu un viņa vecākiem, izstrādājot atbalsta pasākumus, kas paredz sagatavot 

skolēnam individuālo mācību plānu, veikt regulāru sociālpedagoģisko darbu, piesaistot 

psihologu, sociālo pedagogu (pēc nepieciešamības arī citus speciālistus) atbilstoši 

skolēna vajadzībām un situācijai. 

 

Gadījumos, ja skolēna vecāki nevēlas sadarboties ar Skolu, kā arī, ja nav uzlabojumi 

skolēna uzvedībā, informācija tiek nosūtīta pašvaldībai, kura ir tiesīga sasaukt 

starpinstitucionālo sanāksmi, pieaicinot Skolas atbalsta personālu, skolēna vecākus, pārstāvjus 

no novada pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu, sociālā dienesta, 

bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus (piemēram, 

pašvaldības policija, ārstniecības personas – psihiatrs, psihoterapeits, kas stādā ar bērnu), kas 

lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem.  

Pirms apstiprināšanas kārtība skatīta Skolas pedagoģiskās padomes sēdē 2013.gada 30. 

septembrī, sēdes protokols Nr.2. 

 

Direktore   Liāna Teirumnieka 
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