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KĀRTĪBA Nr.7 

 

ĒRGĻU VIDUSSKOLAS KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO 

SKOLAS APMEKLĒŠANA 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Ērgļu vidusskolas kārtība, kādā nodrošina izglītojamo skolas apmeklējumu, 

izstrādāta saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89 

“Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.  

2. Mērķis 

2.1. Nodrošināt izglītojamo regulāru skolas apmeklējumu un informācijas apmaiņu starp 

izglītības iestādi, skolēnu vecākiem un pašvaldības sociālo dienestu. 

3. Rīcība, lai nodrošinātu izglītības iestādes apmeklēšanu 

3.1. Lai nodrošinātu regulāru informācijas apriti par izglītojamo ierašanos vai 

neierašanos izglītības iestādē 

3.1.1. plānoto neierašanos vecāki personiski saskaņo ar klases audzinātāju dienu 

iepriekš, paziņojot telefoniski vai e-klasē; 

3.1.2. pēkšņas saslimšanas gadījumā vecāki no rīta līdz plkst. 8.30 zvana klases 

audzinātājam; 

3.1.3. nesaskaņota skolas kavējuma gadījumā klases audzinātājs mutiski un rakstiski 

informē vecākus par izglītojamā neierašanos izglītības iestādē un noskaidro 

iemeslu; 

3.1.4. ja vecāki par problēmsituāciju ir informēti gan mutiski, gan rakstiski, bet 

neattaisnotie kavējumi turpinās, klases audzinātājs 3 dienu laikā informē 

izglītības iestādes sociālo pedagogu, kurš savukārt informē izglītības iestādes 

vadītāju; 

3.1.5. sociālais pedagogs sadarbībā ar klases audzinātāju un vecākiem analizē 

izglītojamā neattaisnoto kavējumu cēloņus, veic preventīvu darbu. 

3.2. Ja izglītojamais vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī bez attaisnota iemesla 

kavējis skolu, sociālais pedagogs nekavējoties (papīra formā vai elektroniska 

dokumenta formā) informē Ērgļu novada sociālo dienestu. 

3.3. Ja ir pamatotas aizdomas, ka neierašanās izglītības iestādē saistītas ar izglītojamā 

tiesību pārkāpumu, tad sociālais pedagogs nekavējoties rīkojas saskaņā ar “Kārtība 

par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība 

pret izglītojamo”. 

 

4.   Noslēguma jautājumi 

4.1. Atzīt par spēku zaudējušu  “Ērgļu vidusskolas kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

skolas apmeklēšana”, kas apstiprināta ar Ērgļu vidusskolas 2014. gada 7.februara 

rīkojumu Nr.7 
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