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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
Jelgavā

1 Noteikumi par Skolas Padomi
1.1. Jelgavas rajona neklātienes vidusskolas (turpmāk – Skola) padome ( turpmāk – 
Padome) darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu, un tās sastāvā ir 
Skolas direktors;
Vecāku pārstāvji – no katra konsultāciju punkta vismaz 2 izglītojamo vecāki;
Pedagogu pārstāvji – no katra konsultāciju punkta 1 pedagogs;
Izglītojamo pārstāvji – no katra konsultāciju punkta 1 izglītojamais
1.2. Padomes darbības mērķis – skolas attīstīšana un vadīšana balstīta uz stratēģiskiem 

dokumentiem, attīstības plānu, mērķtiecīgām programmām un dažādu virzienu 
attīstības plāniem.

1.3. Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.
1.4. Pārstāvji, kuri ir ievēlēti Skolas Padomē, izpilda savus pienākumus uz sabiedriskiem 

pamatiem.
1.5. Izmaiņas un papildinājumi esošajā reglamentā tiek iekļautas pēc Skolas Padomes 

lēmuma un tiek apstiprinātas Skolas Padomes sēdēs.

2 Skolas Padomes uzdevumi
2.2. Noteikt perspektīvas virzienus skolas funkcionēšanā un attīstībā (kopīgi ar 

Pedagoģisko padomi);
2.3. Sabiedrības iesaistīšana skolas attīstīšanas jautājumu risināšanā;
2.4. radīt (izveidot) optimālus noteikumus mācību un audzināšanas procesā skolā;
2.5. aizstāvēt izglītojamo tiesības, skolas darbinieku tiesības savas kompetences iespējās;



2.6. risināt jautājumus, kuri ir iesaistīti ar skolas nolikuma pārkāpumiem un turpmāko 
izglītojamā apmācības iespēju;

2.7. konfliktsituāciju risināšana savas kompetences iespēju robežās

3    Padomes darbības organizēšana.

3.1. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mācību gadā .
3.2. Padome lēmumus pieņem balsojot.
3.3. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.
3.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt 

gan atklāta, gan aizklāta.
3.5.Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.
3.6.Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.7.Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.

         

               




