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Valmieras 2. vidusskolas
iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
Valmierā

2014.gada 17.aprīlī

Izstrādāti, pamatojoties uz:
Izglītības likuma 54.pantu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9., 15., 16.pantu,
24.11.2009 LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.1338.
„ Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Valmieras 2.vidusskolas (turpmāk tekstā - Skola) iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
nosaka izglītības procesa organizāciju, izglītojamo drošību, uzvedības kārtību un atbildību
Skolas telpās un tās teritorijā.
2. Skolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši
visiem skolas izglītojamajiem un skolas darbiniekiem, nosakot, ka Valmieras 2.vidusskolas
struktūrvienības Vakara (maiņu) vidusskolas Valmieras cietuma klases darbojās ievērojot
šos Noteikumus un Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības Vakara (maiņu) vidusskolas
Valmieras cietuma klašu iekšējās kārtības noteikumus izglītojamajiem (Noteikumu Pielikums
Nr.1)
3. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem divas reizes gadā- 1. un
2.semestra sākumā, veicot speciālā veidlapā ierakstu, norādot Noteikumu nosaukumu un
datumu. Pēc iepazīšanās ar Noteikumiem izglītojamie parakstās.
4. Šo Noteikumu ievērošanu Skolā kontrolē Skolas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā,
pedagogi un skolas darbinieki atbilstoši savai kompetencei un pilnvarām. Šie Noteikumi ir
saistoši visiem Skolas izglītojamajiem.
5. Izglītojamam ir saistoši ANO Konvencija par bērnu tiesībām, Latvijas Republikas Izglītības
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums u.c. ārējie normatīvie dokumenti, kā arī Skolas
nolikums un „Valmieras 2. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem” un citi
spēkā esošie normatīvie akti.
II.

Izglītojamā tiesības

6. Iegūt valsts apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību;

7. Aizstāvēt savu viedokli, respektējot citu cilvēku viedokli un uzskatus;
8. Mācību procesā izmantot Skolas telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta
un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo
literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī saņemt bibliotekāros,
informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus;
9. Saņemt apbalvojumus atbilstoši Valmieras pašvaldības un Skolas normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai;
10. Pārstāvēt Skolu, piedaloties komandu spēlēs, sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos;
11. Saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā
ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību Skolā un tās organizētajos pasākumos;
12. Piedalīties mācību procesa pilnveidē, iesniedzot priekšlikumus Skolas administrācijai, un
Skolas līdzpārvaldē;
13. Uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;
14. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Skolā un tās organizētajos pasākumos;
15. Ziņot Skolas administrācijai vai citām institūcijām un dienestiem ja konstatē kādas personas
rīcībā draudus savai vai citu personu drošībai. Rīkoties ja kādas personas darbībā saskata
draudus savai vai citu personu drošībai atbilstoši skolai noteiktajai kārtībai (Pielikums Nr.4);
16. Brīvo stundu un starpbrīžu laikā izglītojamie uzturas tajā Skolas gaitenī, kurā atrodas
nākošā mācību priekšmeta stundas telpa, kā arī var izmantot bibliotēkas un kafejnīcas
telpas, ievērojot šo telpu lietošanas noteikumus. Ja laika apstākļi atļauj, var uzturēties
Skolas pagalmā. Izglītojamie var izvēlēties atpūtas formas, ievērojot drošības un kārtības
noteikumus un kulturālas uzvedības normas
17. Labos laika apstākļos starpbrīžos uzturēties Skolas pagalmā un sporta laukumā.
III.

Izglītojamā pienākumi:

18. Ar cieņu izturēties pret valsts karogu, simboliku, pilsētas un skolas tradīcijām, būt atbildīgam
par skolas prestižu, aizstāvēt skolas godu, reklamēt to, būt lepnam par savu klasi, skolu,
valsti;
19. Laikā un precīzi izpildīt skolas direktora rīkojumus, skolas administrācijas lēmumus,
norādījumus;
20. Pakļauties dežuranta, pedagogu, skolas darbinieku prasībām;
21. Aktīvi iesaistīties mācību vielas apguves procesā, mācīties atbilstoši savām spējām;
22. Skolā un ārpus tās apgūt un ievērot drošības tehnikas noteikumus (higiēnas, ceļu
satiksmes, ugunsdrošības, elektrodrošības, par pirmās palīdzības sniegšanu, ekskursiju un
pārgājienu, darba drošības u.c.), rūpēties par savu un citu cilvēku drošību.
23. Pirms katras piedalīšanās ekskursijās, pārgājienos, sacensībās, talkās un citos
sabiedriskajos pasākumos iepazīties ar šī pasākuma darba izpildes un drošības
noteikumiem, izpildīt tos;
24. Ievērot, nepieciešamības gadījumā sekot līdzi skolas gaiteņos un foajē izvietotajiem
evakuācijas plāniem un informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanu;
25. Mācību stundas apmeklēt obligāti un netraucēt to norisi;
26. Ievērot pieklājību, kārtību un disciplīnu stundās, starpbrīžos, pasākumos;
27. Ierasties skolā laicīgi, nekavējot stundas;
28. Mācību stundu laikā ievērot mācību kabineta kārtības noteikumus;
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29. Aiziet no mācību stundām sakarā ar dažādiem izsaukumiem drīkst ar skolas administrācijas,
klases audzinātāja, skolas medmāsas vai citu atbildīgo darbinieku atļauju;
30. Mācību stundu kavējumu gadījumā, ierodoties skolā, iesniedz klases audzinātājam
kavējumu attaisnojošu dokumentu, ko paraksta vecāki, ja kavētas 1-3 dienas, vai ārsts, ja
kavētas vairāk kā 3 dienas;
31. Būt nodrošinātam ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, regulāri gatavoties mācību
stundām, izpildīt mājas un citus uzdotos darbus;
32. Ievērot klasesbiedru un skolas biedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi mācību
stundās un ārpusstundu nodarbībās;
33. Ievērot skolotāju tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu, ārpusstundu nodarbību
darba organizēšanu un vadīšanu;
34. Uzturēties skolā atbilstošā apģērbā un piemērotos apavos, Skolā un skolas teritorijā
aizliegts atklāti nēsāt apģērbu ar necenzētiem, kā arī cilvēka cieņu un godu aizskarošiem
uzrakstiem un izteicieniem jebkurā valodā. atrodoties skolā, nelietot galvassegas;
35. Ierodoties Skolā ar transporta līdzekli, novietot to paredzētajās vietās un nepārvietoties ar
to pa skolas teritoriju;
36. Beidzoties stundai, aiznest somu un citus personīgos mācību piederumus uz nākamās
stundas telpu un starpbrīdī atpūsties šī kabineta tuvumā, gaitenī vai vestibilā;
37. Pirms sporta stundām speciāli norādītās zēnu un meiteņu ģērbtuvēs saģērbties atbilstošos
sporta tērpos un doties uz zāli vai sporta laukumu skolotāja pavadībā. Sporta tērpi un apavi
nedrīkst būt ikdienā lietojami, nedēļas nogalē tie jānogādā mājās iztīrīšanai;
38. Pirms pusdienām nomazgāt rokas un pusdienu laikā ievērot galda kultūru;
39. Saudzēt skolas īpašumu, dabas resursus, iekārtas, inventāru, materiālus, mācību līdzekļus,
cienīt savu un citu skolēnu un tehniskā personāla darbu, rūpēties par kārtību apkārtējā vidē;
40. Nebūt vienaldzīgam konfliktsituācijās un ārkārtas gadījumos, iespēju robežās sniegt
palīdzību vai ziņot atbildīgām iestādēm vai pieaugušajiem;
41. Ievērot APU noteikumus (Pielikums Nr.2) (Vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamajiem.
IV.

Izglītojamajiem aizliegts:

42. Bez skolas darbinieka atļaujas veikt jebkādus ierakstus skolas dokumentācijā;
43. Skolā lietot mācību procesam neatbilstošus priekšmetus,
44. Stundu laikā aizliegts lietot mobilo telefonu, audio ierīces, uz skolēna sola jāatrodas tikai
stundās nepieciešamiem mācību līdzekļiem un piederumiem. Stundu laikā nedrīkst košļāt
košļājamo gumiju vai ēst, iziet no kabineta vai staigāt pa to bez skolotāja atļaujas;
45. Skolā un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt, realizēt un iegādāties alkohola, cigarešu,
narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles,
šaujamieročus un aukstos ieročus;
46. Uzturēties uz ielu braucamajām daļām;
47. Piegrūžot skolas telpas un skolas teritoriju;
48. Lietot fizisku spēku pret citiem, pazemot vai aizskart pārējo godu un cieņu, pieprasīt naudu,
spēlēt azarta spēles, lietot necenzētus vārdus, aizskart citu cilvēku īpašumu.

V.

Izglītojamais ir atbildīgs par:

49. Valsts, pašvaldības un Skolas izdotos normatīvo aktu ievērošanu;
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50. Skolas izsniegto mācību grāmatu, bibliotēkas fonda grāmatu un citu mācību līdzekļu,
sekmju lapu/dienasgrāmatu saglabāšanu.
VI.

Noteikumi izglītojamajiem mācību laikā:

51. Izglītojamie mācību stundu un citu nodarbību laikā Skolā ievēro vispārpieņemtās uzvedības
normas un mācību priekšmeta skolotāja aizrādījumus, veic skolotāja uzdoto;
52. Mācību stundu un nodarbību laikā uzturas mācību kabinetā, bez īpašas vajadzības neatstāj
telpu;
53. Nešūpojas uz krēsliem;
54. Nemet klasesbiedram priekšmetus (grāmatas, cirkuļus, dzēšgumijas, zīmuļus, pildspalvas
u.c.), bet pasniedz;
55. Stundas laikā nekošļā košļājamo gumiju;
VII.

Noteikumi izglītojamajiem mācību nodarbību starplaikos:

56. Izglītojamie starpbrīžus izmanto atpūtai un neapdraud savu un citu cilvēku drošību;
57. Mācību kabinetā uzturas tikai ar skolotāja atļauju;
58. Nesēž uz radiatoriem, palodzēm;
59. Never vaļā logus gaiteņos, kabinetos, to dara skolotāji, Skolas darbinieki;
60. Nemet pāri kāpņu margām priekšmetus, nesēstas uz margām, nepārkarājas tām pāri un
nešļūc lejā pa tām;
61. Neskrien pa kāpnēm, gaiteņiem, negrūstās;
62. Ievēro dežūrskolotāju, Skolas darbinieku norādījumus;
63. Skolas teritorijā izglītojamie ievēro satiksmes drošības noteikumus;
64. Ziemas laikā nepikojas Skolas teritorijā;
65. Atrodoties ārpus Skolas teritorijas, izglītojamie un/vai izglītojamo vecāki uzņemas atbildību
par izglītojamo drošību;
66. Par izglītojamo drošību starpbrīžos klasē atbild skolotājs.
VIII.

Noteikumu pārkāpšana:

67. Ja izglītojamais izdarījis pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Kriminālkodeksā, Latvijas
Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Valmieras pilsētas saistošos noteikumos
„Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā”, „Valmieras 2. vidusskolas iekšējās kārtības
noteikumos izglītojamajiem” vai citos normatīvajos aktos Skolas darbinieks sastāda aktu
(turpmāk tekstā – Akts) par notikušo un ziņo par to Skolas administrācijai. Izglītojamo
disciplīnas pārkāpumus izskata atbilstoši Skolas noteiktajai kārtībai (Pielikums Nr.3);
68. Skolas vadība var konfiscēt Skolas teritorijā aizliegtas ienešanai, lietošanai, glabāšanai un
realizēšanai vielas un priekšmetus, kā arī lietas un priekšmetus, kas traucē izglītības
procesam stundā. Par konfiskācijas faktu sastāda aktu. Par konfiscētās lietas uzglabāšanu
līdz mācību dienas beigām atbild Skolas direktors.
69. Par šo Noteikumu pārkāpšanu Skolas administrācija var:
69.1.
Ziņot izglītojamo vecākiem par pārkāpumu;
69.2.
brīdināt izglītojamo un viņa vecākus;
69.3.
atbilstoši sastādītajam Aktam pieprasīt kompensāciju par Skolai nodarītajiem
zaudējumiem;
69.4.
lemt par aizliegumu izglītojamajam piedalīties Skolas pasākumos;
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69.5.
izslēgt izglītojamo no Skolas (vidusskolā);
69.6.
lemt par materiālu nodošanu izskatīšanai VP Valmieras iecirknī, Valmieras
pilsētas domes administratīvajā komisijā vai citām institūcijām un dienestiem.
IX.

Noteikumu grozīšana:

70. Ieteikt grozījumus Noteikumos ir tiesības jebkuram Skolas darbiniekam un izglītojamajam,
iesniedzot tos Skolas direktoram.
71. Grozījumus izskata Skolas padomē un Skolas pedagoģiskā padomē.
72. Skolas Padomei un pedagoģiskai padomei ir tiesības grozījumus pieņemt vai noraidīt.

Direktors: _____________________________ /Andrejs Gluhovs/

D.Ramata, 64207364
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