
 
 

 

 

 

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas 

kultūru, mūsu skolā tiek īstenots projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

(APU). 

APU mērķis: sistemātiski veicināt pozitīvu skolēnu uzvedību un 

mazināt noteikumu pārkāpumus, īstermiņā nodrošinot kārtību skolā, bet 

ilgtermiņā sekmējot skolēnu sociāli emocionālo un morālo attīstību. 

Skolā ir izstrādāti skaidri uzvedības noteikumi, kuri tiek ievēroti 

visā skolas vidē (klasē, gaitenī, ēdamzālē, garderobē, skolas pagalmā 

u.c.). Noteikumi tiek mācīti un atkārtoti visa mācību gada laikā. Tie 

balstās uz APU audzinošo darbību – ikvienā skolas dzīves aspektā 

atbalstīt skolēna pozitīvo uzvedību, kas balstās trīs pamatvērtībās – 

drošībā, atbildībā, cieņā. 

Ievērojot uzvedības noteikumus skolā, mācību stundās un 

ārpusstundu pasākumos, skolēni saņem pozitīvu apstiprinājumu par labu 

uzvedību, tiek iedrošināti un apbalvoti, skolā izveidots APU spogulis. 

Uzvedības noteikumu pārkāpumu gadījumā, skolā izstrādāta 

Vienota rīcība un loģisko seku piemērošana ikdienā (Visi skolas 

darbinieki un pedagogi konsekventi ievēro vienotus principus un vienotu 

rīcību pret uzvedības pārkāpumiem). 

 

 

 

 

 

 



 
 

RĪGAS 7. PAMATSKOLAS ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI (APU) 

SEKU SISTĒMA 

 

 

JĀ  
Vai pārkāpums ir 

nopietns? 
 NĒ 

     

Iejaucas, pārtrauc. 

   

Pieej  skolēnam tuvu klāt un 

mierīgā tonī skaidri atkārto 

prasību:  

“Sāc rakstīt!” “Apsēdies savā 

solā!” u.tml. 

Tad atkāpies un novēro. 

 

Izsaka rakstisku brīdinājumu,  

fiksē to e-vidē. 

     

Slēdz individuālo vienošanos 

(skolēns – skolotājs),  

informē vecākus,  

fiksē to e-vidē. 

 

➔ 

Apsveicu! 

Pozitīvi pastiprini: „Tas ir 

labi, ka tu ievēro 

noteikumus!” Turpini 

skolēnu vērot. 

JĀ 

 
Vai tas ir nostrādājis? 

    NĒ 

 

Atkārtots pārkāpums 

(skolēns – vecāki, iesaistītais 

pedagogs, klases audz., 

atbalsta personāls, 

administrācijas pārstāvis ) 

 

 

   

Pieej skolēnam tuvu un 

neatkāpies. 

 Atkārto savu prasību, lūdz 

skolēnam parādīt vēlamo 

uzvedību, pasaki un īsteno 

loģiskās sekas. 

     

Pārkāpumi turpinās. 

 

 

Tiek iesaistītas pašvaldības 

institūcijas. 

   

Ja vienam izglītojamajam ir 

atkārtoti nelieli 3 viena veida 

pārkāpumi, tad piemēro 

sekas atbilstoši nopietnajiem 

pārkāpumiem. 

Ja nepieciešams konsultatīvs 

atbalsts, var vērsties pie 

skolas atbalsta personāla. 

     

  

Tiek veikta uzskaite un 

datu analīze par katru 

skolēna pārkāpumu, lai 

plānotu problēmu 

risināšanu. 

  


