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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
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Nr.PS7-19-4-nts
RĪGAS 7. PAMATSKOLAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 10.panta 3. daļas 2.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā IKN) izdoti saskaņā ar
Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības
likumu, MK 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”, MK 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 “Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās
palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, MK 28.02.2012. noteikumiem
Nr. 149 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām
pārcelšanai uz nākamo klasi”.
IKN apstiprina skolas direktors.
IKN noteikumi ir saistoši visiem izglītojamajiem, pedagogiem un skolas
darbiniekiem.
Noteikumi, kas jāievēro apmeklētājiem un izglītojamo vecākiem,
ierodoties skolā, ietverti Pielikumā Nr.1 un Nr.2.
Ar Iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina klases
audzinātājs.
IKN atrodas pie skolas II. stāva sienas, pie klases audzinātājiem, kā arī
metodiskajā kabinetā, e-klasē un skolas mājas lapā.

II. Darba dienas organizācija
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Mācību stundu sākums ir plkst. 9:00. Skolas durvis tiek atvērtas plkst.
7:00.
Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.
Stundu izmaiņas nākošajai dienai tiek izliktas līdz plkst.12:00.
Mācību stundu laikā skolas ārdurvis tiek slēgtas.
Skolā tiek piedāvātas trīs ēdienreizes. Ēdināšanas laiki atspoguļoti skolas
darba režīmā.
Visi ārpusstundu pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā:
plkst.16:00 1.-4.klasēm,
plkst.18:00 5.-9.klasēm.
Izņēmums - pasākumi kopā ar vecākiem.
Skola tiek slēgta plkst. 19:00.
III. Izglītojamo tiesības

14. Iegūt pamatizglītību atbilstoši mācību priekšmetu programmu un
standartu prasībām.
15. Attīstīt savas organizatoriskās un radošās spējas, aktīvi iesaistoties
mācību un audzināšanas procesā un skolēnu padomes darbā.
16. Izvēlēties savām interesēm atbilstošu interešu izglītības programmu.
17. Piedalīties skolas un rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
ārpusstundu un ārpusskolas nodarbībās.
18. Apmeklēt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem saskaņā ar
konsultāciju grafiku.
19. Saņemt informāciju par pārbaudes darbu norisi un to vērtēšanas
kritērijiem.
20. Saņemt pamatotu savu zināšanu, prasmju un iemaņu novērtējumu, kā arī
uzvedības vērtējumu.
21. Iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot
skolas telpas, bibliotēku un skolā pieejamos mācību līdzekļus.
22. Paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, neaizskarot citu personu
cieņu un godu un nepārkāpjot elementārās pieklājības robežas.
23. Lūgt palīdzību un saņemt atbalstu no pedagogiem un
skolas
darbiniekiem.
24. Izteikt priekšlikumus, kas sekmētu skolas attīstību, nodrošinātu iekšējo
kārtību.
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IV. Izglītojamo pienākumi
25. Ierašanās skolā un aiziešana no tās:
25.1. ierasties skolā ne ātrāk kā 20 un ne vēlāk kā 10 minūtes pirms
mācību stundu sākuma;
25.2. atstāt virsdrēbes (ieskaitot galvassegas un ielas apavus) garderobē;
25.3. lietot maiņas apavus skolas telpās;
25.4. neuzturēties citas klases garderobē;
25.5. ierasties skolā tīrā, kārtīgā un pieklājīgā apģērbā (ieteicams skolas
formā - rūtaini svārki un vienkrāsaina veste ar skolas logo
meitenēm un tumši zilas bikses un vienkrāsaina veste ar skolas
logo zēniem), sakārtotiem matiem, īsi apgrieztiem un tīriem
nagiem, bez liekas dekoratīvās kosmētikas un rotaslietām;
25.6. izglītojamajiem uz interešu izglītības pulciņu nodarbībām ierasties
5 minūtes pirms to sākuma;
25.7. atstāt skolu tūlīt pēc mācību stundu, interešu izglītības nodarbību
vai pagarinātās dienas grupu nodarbību beigām;
25.8. būt pieklājīgiem skolā un ārpus tās, respektēt skolotāju un skolas
darbinieku aizrādījumus;
25.9. sveicināt visus pieaugušos cilvēkus skolā;
25.10. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, Satversmi, vēsturi, valsts
karogu, himnu, latviešu valodu un skolas tradīcijām;
25.11. skolas un valsts svētkos ierasties svētku tērpos (ieteicams/a: balta
blūze/krekls, skolas forma un kurpes);
25.12. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses;
25.13. nenest uz skolu mācību procesam nepiederošas lietas;
25.14. naudu un citas vērtīgas lietas glabāt pie klases audzinātāja vai
mācību priekšmeta skolotāja;
25.15. bez skolotāja atļaujas neievest skolā nepiederošas personas;
25.16. apvākot mācību grāmatas, apzinātas bojāšanas gadījumā jāapmaksā
grāmatas vērtība vai arī jāiegādājas tās vietā jauna;
25.17. mācību gada beigās, kā arī aizejot no skolas, nokārtot saistības ar
skolas bibliotēku, nodot sakārtotas mācību un daiļliteratūras
grāmatas.
26. Stundās:
26.1. mācīties atbilstoši savām spējām;
26.2. darbam stundā ņemt līdzi nepieciešamos mācību līdzekļus un
individuālos mācību piederumus;
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26.3. būt disciplinētiem, nenodarboties ar blakuslietām,
ievērot
skolotāja norādījumus;
26.4. ar savu uzvedību netraucēt mācību procesu, nekavēt stundu
sākumu;
26.5. sporta stundās ierasties atbilstošā (T-krekls ar skolas simboliku)
sporta tērpā un sporta apavos. Izglītojamie, kuri ar ārsta zīmi
atbrīvoti no sporta stundas, atrodas tur, kur darbojas viņu klases
skolēni;
26.6. pēc skolotāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt dienasgrāmatu (ja
vecāki izvēlējušies dienasgrāmatu kā saziņas līdzekli).
Dienasgrāmata ir viens no saziņas veidiem, kuru vecāki
izvēlējušies, ja nav iespējama saziņa caur e-klasi;
26.7. turēt kārtībā savu darba vietu;
26.8. mobilos telefonus vai citus iespējamos elektroniskus mācību
procesam traucējošus priekšmetus, skolēni novieto skolotāja
norādītajā vietā un paņem, kad mācību stunda beigusies. Ja tiek
konstatēts, ka skolēns nav ievērojis šos nosacījumus, skolotājs ir
tiesīgs minētos priekšmetus konfiscēt un nodot tos glabāšanai
skolas kancelejā seifā. Pēc mācību stundu beigām skolēns vai viņa
vecāki var saņemt skolēna personīgās lietas, bet tikai pēc pārrunām
ar skolas sociālo pedagogu vai administrācijas pārstāvi;
26.9. mobilo telefonu stundā var lietot tikai pēc skolotāja uzaicinājuma
mācību procesā paredzētā uzdevuma veikšanai;
26.10. par mācību stundu vai citu nodarbību kavējumiem laicīgi ziņot
klases audzinātājam ar e-klases starpniecību. Vecāku vai ārsta zīmi
vai citu kavējuma attaisnojošu dokumentu iesniegt klases
audzinātājam pirmajā dienā, atsākot mācības;
26.11. stundu laikā neatstāt klasi bez skolotāja atļaujas;
26.12. stundai beidzoties, somas atstāt tajā klasē, kurā bijusi stunda
(ieskaitot sporta stundu);
26.13. saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un mācību līdzekļiem.
27. Starpbrīžos skolā un skolas teritorijā:
27.1. ienākot skolā, jānoslauka ielas apavi;
27.2. siltā un saulainā laikā atļauts uzturēties pagalmā un sporta
laukumā, nepostot zālājus un puķu dobes;
27.3. starpbrīžos nav atļauts atrasties ārpus skolas teritorijas;
27.4. lietus laikā, kā arī ziemā skolēniem ārā iet nav atļauts;
27.5. bez vajadzības neuzturēties garderobēs un skolas vestibilā;
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27.6. būt disciplinētiem, neskraidīt, negrūstīties, nekliegt, būt
atbildīgiem par savu rīcību un uzvedību. Fiziski neiespaidot vai arī
citādā veidā nepazemot citus izglītojamos;
27.7. starpbrīžos uzturēties tā stāva gaitenī, kurā ir bijusi stunda;
27.8. mobilos telefonus un līdzīgas elektroniskās ierīces starpbrīdī lietot
tikai ārkārtas gadījumos, lietojot kluso iestatījuma režīmu;
27.9. pirms mājturības un tehnoloģiju vai vizuālās mākslas stundas
sagaidīt skolotāju 1.stāva gaitenī un viņa pavadībā doties uz
darbnīcām;
27.10. nav atļauts pikoties skolas ēkas tuvumā;
27.11. nepiegružot skolas teritoriju, nelauzt zarus, puķes, nepostīt
apstādījumus;
27.12. nebojāt sporta laukuma segumu, neizmantot skolas zaļo zonu
braucieniem ar velosipēdu vai citu tehnisko līdzekli;
27.13. nespēlēt azartspēles, nesmēķēt skolas telpās, skolas teritorijā,
klases un skolas pasākumos un sabiedriskās vietās, pārstāvot
skolu.
28. Skolas ēdnīcā:
28.1. pusdienu starpbrīžos ierasties ēdnīcā klases audzinātāja pavadībā;
28.2. pirms ēšanas mazgāt rokas;
28.3. būt disciplinētiem, netrokšņot un ar cieņu izturēties pret ēdienu.
Aizejot no galda, aiznest traukus;
28.4. ievērot ēdnīcas darba režīmu.
V. Pašapkalpošanās darbi skolā un līdzdalība skolas pasākumos
29. Izglītojamie tiek iesaistīti skolas vides sakārtošanā un pašapkalpošanās
darbos skolā, kā arī veic dežuranta pienākumus klasē.
30. Klases dežuranta pienākumi:
30.1. pēc stundas notīrīt tāfeli, sakārtot klasi, atvērt logu;
30.2. pēc stundām notīrīt tāfeli, pacelt krēslus, izslaucīt klasi un iznest
papīrgrozu;
30.3. reizi nedēļā mazgāt solus.
31. Plānojot klases vakarus vai citus pasākumus, ievērot skolas darba režīmu.
Ikvienu pasākumu savlaicīgi saskaņot ar skolas administrāciju.
VI. Darba drošība un rīcība ekstremālās situācijās
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32. Ievērot klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotāju veiktās
ugunsdrošības un darba drošības instrukcijas un ceļu satiksmes
noteikumus.
33. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
34. Nepieļaut emocionālu vai fizisku vardarbību.
35. Ziņot pedagogiem vai skolas darbiniekiem, ja briest konflikts, kurš draud
pārvērsties fiziskā vardarbībā, vai ja izglītojamais kādas personas darbībā
saskata draudus savai vai citu personu drošībai.
36. Izglītojamajiem aizliegts internetā vai kur citur izplatīt nepatiesus
apgalvojumus, izteikt aizvainojošas un rupjas piezīmes vai komentārus
par skolu, par tās darbiniekiem un izglītojamajiem.
37. Aizliegts ienest, lietot, glabāt vai realizēt skolā un tās teritorijā
apreibinošās vielas un paaugstinātas bīstamības priekšmetus.
38. Iepazīties ar evakuācijas plānu, tā izvietojumu skolā (I un II stāva gaitenī)
un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.
39. Kad divi zvani (ar 2 sekunžu pārtraukumu) pēc kārtas vēsta par trauksmi,
nekavējoties atstāt skolas telpas, līdzi ņemot tikai personīgās lietas, kas
dotajā brīdī ir klāt.
40. Atstājuši skolas telpas, izglītojamie pulcējas skolas pagalmā un gaida
tālākus norādījumus.
41. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšana pa tālruni atrodas pie
skolas dežuranta (ugunsdzēsēji, policija, ātrā medicīniskā palīdzība -112).
VII. Apbalvojumi un sodi
42. Priekšlikumus par izglītojamo apbalvošanu vai sodīšanu iesniedz klases
vai skolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, klases audzinātājs, priekšmetu
skolotāji, citi skolas darbinieki.
43. Par izciliem un labiem panākumiem mācībās, sportā, mākslinieciskajā
pašdarbībā u.c. izglītojamos var apbalvot:
43.1. ar mutisku pateicību klases vai skolas kolektīva priekšā;
43.2. ar atzinību, veicot ierakstu dienasgrāmatā vai e-klases žurnālā;
43.3. ar atzinības rakstu vai dažādas pakāpes diplomiem;
43.4. ar grāmatu vai citu balvu.
44. Izglītojamie, kuri neievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus,
44.1. saņem mutisku aizrādījumu;
44.2. piezīmi dienasgrāmatā vai e-klases žurnālā;
44.3. atkārtotu pārkāpumu gadījumā - brīdinājumu vai tiek slēgta
vienošanās ar skolotāju vai Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)
komandu;
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44.4. par rupjiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem,
nepieklājīgu un huligānisku uzvedību vai necenzētu vārdu
lietošanu tiek ziņots Rīgas domes Pašvaldības policijas Bērnu
likumpārkāpumu profilakses nodaļai.
45. Ja izglītojamais nepakļaujas pedagogu prasībām un ar savu uzvedību
aizskar pedagoga cieņu, vai tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo, pedagogu vai skolas darbinieku, skola ziņo
policijai, izglītojamais netiek ielaists skolā bez vecāku klātbūtnes, un tiek
ierosināts jautājums par izglītojamā izslēgšanu no skolas.
VII. Iekšējās kārtības noteikumu grozījumu veikšanas kārtība
46. Labojumi IKN var tikt veikti, pamatojoties uz izmaiņām skolas darba
režīmā.
47. Veikt labojumus IKN var ierosināt skolas pedagoģiskā padome, skolas
padome vai skolēnu padome.
48. Labojumi stājas spēkā ar datumu, kad tos ir apstiprinājis skolas direktors.

Direktores p.i.

I. Dupate
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